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പുഴ മുഴുവനും കര കുടിക്കുേമ്പാൾ
വിളവുകൾ േവലി വിഴുങ്ങിത്തീർക്കുേമ്പാൾ
കളവു വീട്ടിെന്റയുടമ െചയ്യുേമ്പാൾ
മുലപ്പാലിൻ വിഷം ശിശുെവെക്കാല്ലുേമ്പാൾ
പരാതിയാേരാടു പറയുവാനയ്യാ?
(വചനം 7)
മദ്ധ്യയുഗ കന്നഡ സാഹിത്യത്തിെന്റ കാലം ക്രിസ്ത്വബ്ദം
പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടു് മുതൽ ഏഴു നൂറ്റാേണ്ടാളമാെണന്നു്
െപാതുേവ കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു. ചാലൂക്യ, കാളചൂര്യ,
േഹായ്സല രാജവംശങ്ങളുെട ഉദയവും പതനവും െകാ
ണ്ടാണു് ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ യുഗത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത
രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകെള േരഖെപ്പടുത്തുക പതിവു്. പിന്നീടാ
ണു് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം പുഷ്ടി പ്രാപിച്ചതും ബീജാ
പ്പൂരിെല ബാഹ്മണി സുൽത്താേനറ്റ് ഉയർന്നു വന്നതും.
കാളചൂര്യ-വിജയ നഗര സാമ്രാജ്യങ്ങളുെട പ്രഭാവകാല
ത്താണു് കന്നഡ ഭാഷയും സാഹിത്യവും വലിയ പരിവർ
ത്തനങ്ങൾക്കു് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതു്. ഭാഷെയ െകാട്ടാര
ൈശലിയിൽ നിന്നു േമാചിപ്പിച്ചതു് അക്കാലെത്ത ഭക്തി
കവികളാണു്. പഴയ, ഉദാത്ത ൈശലിയിൽ എഴുതെപ്പ
ട്ട, മഹാകാവ്യങ്ങെളക്കാൾ വചന-കീർത്തന സാഹിത്യം
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരം േനടി. ചമ്പുക്കളും സംസ്കൃത
വൃത്തങ്ങളും കവികൾ അധികം ഉപേയാഗിക്കാതായി,
ഷഡ്പദി, ത്രിപാദി, സാംഗത്യ മുതലായ ലളിതമായ ഭാ
ഷാവൃത്തങ്ങൾ പ്രചാരം േനടി.
ഭക്തികാലം ഒരു പാടു് ചീത്ത കവിതകൾക്കും ജന്മം
നല്കാതിരുന്നില്ല, പേക്ഷ, (ൈശവ) വചനകാരരും (ൈവ
ഷ്ണവ) ഹരിദാസരുമായ കുെറ നല്ല കവികളും കുമാരവ്യാ
സെനേപ്പാലുള്ള മഹാകവികളും ഇക്കാലത്തു തെന്നയാ
ണു് ഉണ്ടായതു്. ഇവരിൽ ‘ശിവശരണർ’ എന്നറിയെപ്പടു
ന്ന വീരൈശവകവികളാണു് വർണ്ണ-ജാതി വ്യവസ്ഥെയ
അടിസ്ഥാനപരമായിത്തെന്ന േചാദ്യം െചയ്തതു്. സാമൂ
ഹ്യഘടനെയ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും േചാദ്യം െച
യ്യാനും പിടിച്ചു കുലുക്കാനും അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. ബസ
വെയേപ്പാലുള്ളവർ ലിംഗ-വർണ്ണ വിേവചനങ്ങളില്ലാ
ത്ത െചറിയ സമാന്തരസമൂഹങ്ങൾ തെന്നയുണ്ടാക്കി.
ബ്രാഹ്മണാധിപത്യെത്ത അവർ അസ്വസ്ഥമാക്കി. പന്ത്ര
ണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണു് ബസവണ്ണ, അല്ലാമ പ്രഭു, അക്ക
മഹാേദവി, സിദ്ധരാമ, ദാസിമയ്യാ, മാച്ചിേദവ, ഗംഗാം
ബിെക, െചൗഡയ്യാ തുടങ്ങിയ കവികൾ ‘വചന’ കാ
വ്യരൂപത്തിനു പിറവി നൽകിയതു്. വൃത്തനിയമങ്ങൾ
പാലിക്കാത്ത, എന്നാൽ ചില താളങ്ങളും പ്രാസങ്ങളും
നില നിർത്തുന്ന, െചാല്ലുകയും പാടുക േപാലും െചയ്യാ
വുന്ന ഒരു കാവ്യ രൂപമായിരുന്നു ‘വചനം’. അവ മിക്ക
വാറും സംവാദങ്ങളുെട രൂപത്തിൽ ആയിരുന്നു. പല
േക്ഷത്രങ്ങളിലുമുള്ള ശിവേനാടു്—അെല്ലങ്കിൽ ഒരു സുഹൃ
ത്തിേനാടു്, േസാദരേനാടു്—നടത്തുന്ന സംസാരം, വലിയ
മൂല്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും ലളിതമായി സംേവദനം െചയ്യുന്ന
രീതിയായിരുന്നു ഈ ൈശവകവികളുേടതു്.
ബസവ (‘അണ്ണാ’ എന്നു് ആദരേവാെട േചർക്കുന്നതാ
ണു്, മഹാേദവിെയ ‘അക്കാ’ എന്നു് പറയും േപാെല
തെന്ന) 1106-ൽ ജനിക്കുകയും 1167-േലാ 68-േലാ മരി
ക്കുകയും െചയ്തു എന്നാണു പണ്ഡിതമതം. മാതാപിതാ
ക്കൾ െചറുപ്പത്തിെല മരിച്ചതിനാൽ ബാേഗവാഡിയി
െല മാഡിരാജാ, മാഡാംബിെക എന്നിവർ ബസവെയ
വളർത്തി, സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു. പതിനാറു വയസ്സിൽ
തെന്ന തെന്റ ജീവിതം ബസവ ശിവന്നു സമർപ്പിച്ചു. ജാ
തിവ്യവസ്ഥയും ആചാരങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത മടുപ്പിച്ചു.
തെന്റ പൂണുനൂൽ വലിച്ചു െപാട്ടിച്ചു പിതൃക്കളുെട പാപ
ത്തിൽ നിന്നു് േമാചനം േനടി. വളർന്ന നാടുവിട്ടു ഭ്രാന്ത
െനേപ്പാെല അലഞ്ഞു, നദികളുെട സംഗമസ്ഥലമായ
‘കപ്പടിസംഗമ’ എന്ന സ്ഥലെത്തത്തി, അവിടെത്ത േദ
വൻ, കൂടലസംഗമ േദവൻ (ശിവൻ തെന്ന) അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ആരാധനാമൂർത്തിയായി. അവിെട െവച്ചു് ഒരു ഗുരു
വിെന കെണ്ടത്തി േവദങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഐതിഹ്യം പറ
യുന്നതു് ശിവൻ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു ബസവേയാടു
ബിജ്ജള രാജാവിെന കാണാൻ പറെഞ്ഞന്നും, സമ്മ
തമില്ലാതിരുന്ന ബസവയ്ക്കു് ശിവൻ തെന്റ വാഹനമായ
നന്ദിയുെട വായിലൂെട ഒരു ശിവലിംഗം നൽകി എന്നും
അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം സ്ഥലമുക്തനായി എന്നുമാണു്.
അങ്ങിെന അേദ്ദഹം കല്യാണ എന്ന സ്ഥലെത്തത്തി
തെന്റ അമ്മാവെന്റ മകെള—ഗംഗാംബിെക—വിവാഹം
െചയ്തു, ആ അമ്മാവൻ, ബലേദവൻ, രാജാവിെന്റ മന്ത്രി
യായിരുന്നു. ബലേദവൻ മരിച്ചേപ്പാൾ ബസവ ബിജ്ജ
ളെന്റ മന്ത്രിയായി. കല്യാണ ഇേതാെട ഒരു പുണ്യസ്ഥ
ലമായി. തെന്റ ഔേദ്യാഗികമായ ചുമതലകളും ഭക്തി
യും ഒന്നിച്ചു െകാണ്ടുേപാകുന്നതിെല വിഷമം ചില കവി
തകളിൽ ബസവ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, തെന്റ
പദവി അേദ്ദഹം ഭക്തർക്ക് ധർമ്മം നല്കാനും ദരിദ്രെര
പരിരക്ഷിക്കാനും ഉപേയാഗിച്ചു; ക്രേമണ കല്യാണയിൽ
മത-വർണ്ണ-ജാതി-ലിംഗ േശ്രണികൾ ഒന്നും അംഗീക
രിക്കാത്ത ഒരു സമുദായം വളർത്തിെയടുത്തു. ഇതിൽ
അസ്വസ്ഥരായ ബ്രാഹ്മണർ രാജാവിേനാടു് അപവാദ
ങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചു. അതിനിെട ഒരു ‘താഴ്ന്ന’
ജാതിക്കാരനും, ബ്രാഹ്മണ വിശ്വാസം ഉേപക്ഷിച്ച ഒരു
സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ബസവ നടത്തിെക്കാടു
ത്തു. ഇതു് ബ്രാഹ്മണർക്കു് തീെര സഹിച്ചില്ല. അവരുെട
േപ്രരണയ്ക്കു വഴങ്ങി രാജാവു് വരെനയും വധുവിെനയും
വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചു. അേതാെട വീരൈശവർ ബ്രാഹ്മ
ണർക്കും രാജാവിന്നുെമതിെര തിരിഞ്ഞു, അവർ ആയു
ധെമടുത്തേപ്പാൾ അഹിംസാ വിശ്വാസിയായ ബസവ
അവെര വിലക്കി. പേക്ഷ, തീവ്രവാദികളായ യുവാക്കൾ
രാജാവിെന കുത്തിെക്കാന്നിേട്ട അടങ്ങിയുള്ളൂ. എങ്കിലും,
ബസവ തെന്റ ആദർശങ്ങളുമായി മുേന്നാട്ടു േപായി ഒരു
സമത്വാധിഷ്ഠിത സമുദായം നിർമ്മിച്ചു. ജാതി, ആചാരം,
വിലക്കുകൾ ഇവയുെട നിർമ്മാർജനം, അദ്ധ്വാനമാണു്
േമാക്ഷം (കായകേവ ൈകലാസ) എന്ന തത്വം, ശിവനി
ലുള്ള സമർപ്പണം ഇവയായിരുന്നു ഈ സമുദായത്തി
െന്റ മൂലതത്വങ്ങൾ. (വീരൈശവമതം ഹിന്ദുമതമല്ല എന്നു്
പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാണു് എം. എം. കാൽബുർഗി അല്പം മുൻ
പു് െകാല്ലെപ്പട്ടതു് എന്നു കൂടി പറയെട്ട.)
വചനരൂപം പരിഭാഷ െചയ്യുക എളുപ്പമല്ല. മൂലം കവിസു
ഹൃത്ത് ശിവപ്രകാശിൽ നിന്നു് െചാല്ലിേക്കട്ടും, ഗായകർ
പാടുന്നതു് േകട്ടുമാണു് ഞാൻ ചില രീതികളിൽ എത്തി
േച്ചർന്നതു്. കഴിയുന്നത്ര സരളമായ പദങ്ങൾ ഉപേയാ
ഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രധാനമായും എ. െക. രാമാ
നുജെന്റയും ശിവപ്രകാശിെന്റയും പരിഭാഷകെളയാണു്
ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ‘കൂടലസംഗമ േദവാ’ എന്ന ശിവസം
േബാധന കഴിവതും അതു േപാെല നിർത്തിയിട്ടുണ്ടു്, ചി
ലയിടത്തു് മഹാേദവാ, സംഗമേദവാ എന്നും ഉപേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ‘േലാഡ് ’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം, മൂലത്തിൽ
‘അയ്യാ’ എന്നാണു്, അതു് അേത പടി ഉപേയാഗിച്ചിരി
ക്കുന്നു.

കവിതകൾ

ആന വലിയതു്, എന്നാൽ പറയില്ലയാരുമീ പാപ്പാെന്റ േതാട്ടി
തീെരെച്ചറുെതെന്നന്നയ്യാ.
മാമല കൂറ്റൻ, എന്നാലും പറയില്ലയാരുമിടിമിന്നലിന്നു
നീളം കുറവാെണന്നയ്യാ.
കൂരിരുെളത്ര വിശാലം, പറയില്ലയാരുമിെക്കാച്ചു വിളക്കും
തീെരെച്ചറുെതെന്നന്നയ്യാ
വിസ്മൃതി വിസ്തൃതം, പേക്ഷ, നിെന്നേയാർക്കും ഹൃദയം െചറുെതെന്നത്ര േപർ െചാല്ലിടുമയ്യാ,
കൂടലസംഗമേദവാ?

(വചനം 3)

അടുപ്പു കത്തുേമ്പാൾ
അടുത്തു നിന്നിടാം,
ഉലകം കത്തുേമ്പാൾ
എവിെടേപ്പാവും നാം?
പുഴ മുഴുവനും കര കുടിക്കുേമ്പാൾ
വിളവുകൾ േവലി വിഴുങ്ങിത്തീർക്കുേമ്പാൾ
കളവു വീട്ടിെന്റയുടമ െചയ്യുേമ്പാൾ
മുലപ്പാലിൻ വിഷം ശിശുെവെക്കാല്ലുേമ്പാൾ
പരാതിയാേരാടു പറയുവാനയ്യാ?

(വചനം 7)

കാണുക തിരതിരയായ് സംസാരം
ഓളംെകാള്ളുവെതന്നുെട കവിളിൽ
എന്തിനു െപാങ്ങണമതു െനേഞ്ചാളം
എന്തിന്നിേപ്പാൾ എൻ കുരേലാളം?
എെന്റ ശിരസ്സിനു േമലതുയർന്നാൽ
അയ്യാ, മിണ്ടുവെതങ്ങിെന നിേന്നാ,ടയ്യാ, േകൾെക്കൻ നിലവിളി, അയ്യാ,
കൂടലസംഗമേദവാ!

(വചനം 8)

ദിവസം േതാറും തിങ്കളിെനേപ്പാൽ
ഇവനും േചർെത്താരു പാളി െവളിച്ചം
നരെനത്തിന്നും സംസാരത്തിൻ
രാഹുവിതാ വെന്നെന്ന വിഴുങ്ങീ
ഇെന്നന്നുടലിൻ വൃദ്ധിക്ഷയമായ്,
എന്നിനി േനടാനയ്യാ മുക്തി
കൂടലസംഗമേദവാ!

(വചനം 9)

ചേന്ദ്രാദയം:
േവലിേയറ്റംകടലിനു്;
ചന്ദ്രക്ഷയം:
കടൽ േവലിയിറക്കമായ്.
ചന്ദ്രെന രാഹു മറച്ചിടുേമ്പാൾ കടൽ
വല്ലാതലറിടാറുേണ്ടാ?
ഉഗ്രതപസ്വി കടൽ
കുടിക്കുെമ്പാഴാച്ചന്ദ്രൻ തടഞ്ഞിടാറുേണ്ടാ?
ആർക്കുമില്ലാരും, പതിതർക്കു േപാകുവാൻ
ഓർക്കുകിൽ േവറിടമില്ലാ,
നീ േകവലം ജഗദ് ബന്ധു, േഹ, കൂടല
സംഗമ േദവ, നീ മാത്രം.
(വചനം 11)
തൃഷ്ണ തൻ പച്ചപ്പുെല്ലൻ പിതാേവ മുൻപിലിത്രയുെമേന്ത വിരിച്ചൂ?
എന്തറിയാം പശുവി,ന്നതു േപാകുന്നു
എന്നുമീപ്പച്ചെയേത്തടി
തൃഷ്ണയിൽ നിെന്നെന്ന
മുക്തനാക്കീടുവാൻ
ഭക്തിരസം കുടിപ്പിക്കൂ.
ശുദ്ധമാം ജ്ഞാനത്തിൻ
നീരിൽ കുളിപ്പിക്കൂ
രക്ഷിക്കൂ, സംഗമേദവാ!

(വചനം 14)

അയ്യാ, നീ ഞാനറിയാതമ്മവയറ്റിൽകൂടി, വിചിത്രം പല പല
യുലകിൽ കൂടി, വരുത്തീെയെന്ന
ജനനം കുറ്റം താേനാ, അയ്യാ?
ഒരു കുറി മുൻേപ ജന്മെമടുത്തൂ
അതു മാപ്പാക്കൂ, വാക്കു തരുന്നൂ
ഇനിെയാരു ജന്മെമനിക്കിെല്ലന്നായ്
കൂടലസംഗമേദവാ!

(വചനം 21)

മരമുകേളറിയ വാനരെനേപ്പാൽ
അതു ചാടുന്നൂ െകാമ്പിൽ െകാമ്പിൽ:
എങ്ങിെനയിങ്ങിെനെയരിയും ഹൃത്തിൽ
ഇന്നിവനുണ്ടാകും വിശ്വാസം?
എെന്നപ്പരമപിതാവിൻ വീട്ടിൽ
െചല്ലാൻ സമ്മതേമകുകയില്ലതു,
കൂടലസംഗമ േദവാ!
(വചനം 33)
മിണ്ടിക്കാം പാമ്പു കടിച്ചവെര,
മിണ്ടിക്കാം േപ്രതം ബാധിച്ചവെര
മിണ്ടിക്കാനാവിെല്ലന്നാൽ, േസാദര,
സമ്പത്തു തലയ്ക്കു പിടിച്ചവെര.
മാന്ത്രികനാം ദാരിദ്ര്യം വെന്നത്തുേമ്പാൾ
മിണ്ടാൻ തുടങ്ങുമവരും,
കൂടലസംഗമേദവാ!
(വചനം 35)
ഒരു മുയലിനു േമൽ ചങ്ങലയൂരീെട്ടാൻപതു േവട്ടപ്പട്ടിെയ വിട്ടിട്ടുടലിന്നാർത്തികളാർത്തു വിളിപ്പൂ,
േവഗം, േപാേട്ട, േവഗം, ഊം, ഊം,
ഇഷ്ടം േപാെല നടക്കേട്ട, ഊം,
മനമതിനാർത്തികളാർത്തു വിളിപ്പൂ
എങ്ങിെനെയത്തും നിൻ സവിധത്തിൽ
ഇന്ദ്രിയേമാഹത്തിെന്റ െപൺപട്ടികെളെന്ന സ്പർശിക്കും മുൻേപ,
പിടി കൂടും മുൻേപ,
കൂടലസംഗമേദവാ?

(വചനം 36)

േദവേലാകം, അതു േവെറെയേന്നാ
മാനവരുെട േലാകത്തിൽ നിന്നും?
ഈ േലാകത്തിന്നകത്തുണ്ടു് േവെറേയെറേലാകങ്ങെളത്ര, അനന്തം!
എത്രയുണ്ടു് ശിവന്നു ഗുണങ്ങൾ
അത്രയുണ്ട് ശിവെന്റ േലാകങ്ങൾ.
േദവതയുള്ളിടത്താണു ഭക്തൻ,
പാവനം കാശി ഭക്തന്നു മുറ്റം.
ഈ ശരീരമാം ൈകലാസമേല്ലാ
േനരായുള്ളതു്, സംഗമേദവാ!

(വചനം 47)

നീ വലുേത േലാകേത്താളം,
വലുേതയാകാശേത്താളം
വലു,തതിലും വലുതായ്
പരമപവിത്രം നിൻ കാലടികൾ
പാതാളേത്താളം,
വലുത,തിലും വലുതായ് നിൻ മകുടം
ബ്രഹ്മാണ്ഡേത്താളം
ഹാ, പ്രഭു, കൂടലസംഗമലിംഗ,
നീ അേജ്ഞയൻ, അതുല്യൻ,
അനനുഭവേവദ്യൻ
െചറുതായ് െചറുതായ്
ഇെന്നന്നുള്ളംകയ്യിലിരിക്കുന്നൂ!
(വചനം 48)
കല്ലിെന്റ സർപ്പെത്ത
ക്കണ്ടാലവർ െചാല്ലും
ചങ്ങാതീ, ‘പാലു െകാടുക്കൂ’
ജീവിക്കും സർപ്പെത്ത
ക്കണ്ടാലവർ െചാല്ലും
ചങ്ങാതീ, ‘പാമ്പാണു്, െകാല്ലൂ’
ജീവിച്ചിരിപ്പവൻ
ആഹാരം േചാദിച്ചാൽ
‘േപാ പുറെത്ത’ന്നു പറയും
മൂകം ശിവലിംഗം
കാണുകിൽ ചങ്ങാതീ,
‘േചാറു നൽെക’ന്നു കൽപ്പിക്കും
കൂടല സംഗമേദവെന്റയാളിെനക്കാണുേമ്പാൾ വാതിലടയ്ക്കും
കേല്ലറുെകാെണ്ടാരു
മൺകട്ട േപാലവർ
ചിന്നിച്ചിതറിയകലും.

(വചനം 50)

െപരിയ കുരുക്കിൽ െപെട്ടാരു പശു േപാൽ
നിലവിളിയിൽ ഞാൻ വായ് േകാട്ടുന്നൂ
ഈ മൂലയിലും ആ മൂലയിലും
െവറുെത, വരവിെല്ലെന്നേത്തടീെട്ടാരുവനും, ആരും കാണ്മതുമില്ലാ,
ഒടുവിൽ എന്നുെട പ്രഭു വരുേവാളം
ഇവെനെക്കാമ്പു പിടിച്ചു കുരുക്കിൽ
നിന്നുമുയർത്താൻ, പ്രഭു വരുേവാളം
(വചനം 52)

എൻ ൈകകാലുകൾ തല്ലിെയാടിക്കുക
എങ്ങും േവേറ േപാകാതയ്യാ
എൻ മിഴി രണ്ടും െപാട്ടിേപ്പാേട്ട
ഒന്നും േവേറ േനാക്കാതയ്യാ
േകൾക്കാതാക്കുക െചവി, അയ്യാ, ഞാൻ
േകൾക്കാതാേട്ട േപരുകൾ േവെറ.
എെന്നശ്ശിവശരണർ തൻ കാൽക്കൽത്തെന്ന കിടത്തുക, േതടാെതാന്നും
കൂടല സംഗമ േദവാ.

(വചനം 59)

എന്നും േകൾപ്പിക്കരുേതെയെന്ന
‘ആരുെട,യാരുെട, യാരുെടയാളിവൻ?’
പകരം േകൾക്കേട്ട ഞാെനന്നും
‘എന്നുെട, എന്നുെട, എന്നുെടയാളിവൻ’
വീട്ടിെലാരാളായ്, മകനായ്, എെന്നക്കൂട്ടുക, കൂടല സംഗമേദവാ!

(വചനം 62)

േസ്നഹ കാരുണ്യങ്ങളില്ലാതാകുേമാ വിശ്വാസിയാകാൻ?
ഏതു മനുഷ്യനും േവണം
േപ്രമം, കരുണയും, േതാഴാ!
േസ്നഹം കലർന്ന ദയയാേണതു വിശ്വാസത്തിൻ േവരും
േസാദരാ,നീയറിഞ്ഞാലും!
കൂടല സംഗമ േദവാ!

(വചനം 63)

ശിവ, നിനക്കില്ലാ കരുണ,
ശിവ, നിനക്കില്ലാ ഹൃദയം
എന്തിനു മേറ്റ േലാകത്തിൽ നിെന്നെന്ന ബഹിഷ്കൃതനാക്കീട്ടുലകിൽ
തന്നൂ കീടത്തിൻ െചറു ജന്മം,
പറയുകയയ്യാ.
ഒരു െചറുെചടി, െയാരു
മരമതു നടുവാനിെല്ലേന്നാ നിൻ
കയ്യിെലനിക്കായ്,
പറയുകയയ്യാ.

(വചനം 64)

തീയിനു മീേത,
മൂർഖനു മീേത
ൈക െവയ്ക്കുെന്നാരു
കുഞ്ഞിനു പിറേകേയാടും തായ് േപാൽ
കൂെട വരുന്നൂ
ഓേരാ ചുവടിലുെമന്നുെട വഴിയിൽ,
കാക്കുന്നൂ നീ,
കൂടല സംഗമ േദവാ!

(വചനം 70)

ചേകാരത്തിനു േമാഹം
ചന്ദ്രിക, കമലത്തിന്നുദയം, േതനീച്ചയ്ക്കു
മധുരം നിറയും േതൻ
എനിേക്കാ നീെയത്തുന്ന
സുദിനം, മഹാേദവാ!

(വചനം 91)

പക്ഷിെയക്കൂട്ടിലടച്ചൂ,
എണ്ണ വിളക്കിൽ നിറച്ചൂ,
എണ്ണത്തിരിയും െതറുത്തൂ
ഇേപ്പാഴവൻ വരുമേമ്മ.
കാറ്റിലിലകൾ വിറച്ചാൽ
ഉറ്റുേനാക്കിെച്ചവിേയാർക്കും
ഭ്രഷ്ടെമൻ ഹൃത്തെപ്പാഴേമ്മ,
െപെട്ടന്നു േകാളു െകാള്ളുന്നൂ
എത്തുന്നു സംഗമേദവൻ
ഭക്തരായ് വാതിൽക്കലേപ്പാൾ
അശ്ശിവനാമത്തിൽ സ്വർഗ്ഗെമത്തുന്നു എന്മനമേമ്മ!

(വചനം 94)

വീടിേന്നമാനുേണ്ടാ വീട്ടിൽ?
കാടുപിടിച്ചു കിടപ്പൂ മുറ്റം
വീടിൽ നിറെയേച്ചറും െപാടിയും
വീടിേന്നമാനിേല്ല വീട്ടിൽ?
ഉടലിൽ നുണകൾ
ഉയിരിൽ കാമം
വീടിേന്നമാനില്ലാ വീട്ടിൽ,
കൂടല സംഗമ േദവൻ.

(വചനം, 97)

എത്ര കാലം കിടക്കെട്ട മുങ്ങി
ഈർപ്പമാർന്നു കുതിർന്നു
െവള്ളത്തിൽ,
അെപ്പാഴും മൃദുവാകുേമാ പാറ?
എത്ര കാലം ചിലവിട്ടിടെട്ട
പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ,
അേപ്പാഴും ചിത്തം
അസ്ഥിരെമങ്കിെലന്തുണ്ടു കാര്യം?
ഞാൻ െവറും നിധി കാക്കുന്ന ഭൂതം
ഭൂമിയിെലെന്റ ജീവിതം വ്യർത്ഥം
േഹ, നദികൾ തൻ സംഗമേദവാ!
അമ്മയാെയാരു േവശ്യ
കുഞ്ഞിനായ് സ്വയം വിൽെക്ക
കുഞ്ഞിനുമില്ലാ കമിതാവിനും കിട്ടുന്നില്ലാ
േവണ്ടതു്; അവെളാന്നു
കുഞ്ഞിെന െമെല്ലത്തട്ടും,
പിന്നവന്നരികിലായ്
െചന്നല്പം ശയിച്ചിടും
അങ്ങുമില്ലവ,ളില്ലായിങ്ങും; ഹാ, ധനാർത്തിയിെതങ്ങിെന തീരാൻ, നദീസംഗമമഹാേദവാ!

(വചനം 99)

(വചനം 101)

പാമ്പാട്ടി നടക്കുന്നൂ
പാമ്പുണ്ടു് കയ്യിൽ, പിെന്ന
മൂക്കില്ലാത്ത തൻ െപണ്ണും;
േനാക്കയായ് ശകുനങ്ങൾ
മകെനെക്കട്ടിക്കുവാൻ.
എതിേര വരുന്നുണ്ട്
മൂക്കില്ലാെത്താരു െപണ്ണും
അവൾക്കു ഭർത്താവായ
മെറ്റാരു പാമ്പാട്ടിയും
അതു കാണുേമ്പാൾ, ‘േമാശം
ശകുനം’ അവർ െചാൽവൂ.
അവെന്റ െപണ്ണിന്നില്ലാ
മൂക്ക്, കയ്യിേലാ പാമ്പു്:
അപരന്മാെരക്കാണും,
കാണില്ല സ്വയം മൂഢർ
അവെരക്കുറിെച്ചന്തുപറയാൻ
േഹ, കൂടലസംഗമേദവാ!

(വചനം 105)

േപായ് വ്യഭിചരിക്കാൻ ഞാൻ,
കള്ളനാണയം കിട്ടീ
േപായ് മതിലിനു പിന്നിൽ,
േതളുകെളെന്നക്കുത്തീ
എൻ നിലവിളി േകട്ടു
വെന്നാരു കാവൽക്കാരെനൻ തുണിയുരിഞ്ഞു, ഞാൻ
നഗ്നയായ് െചന്നൂ വീട്ടിൽ
െകട്ടിേയാൻ ചമ്മട്ടിയാൽ
െപാതിെരെയെന്നത്തല്ലീ,
ബാക്കിയായതു് പിഴയാക്കി രാജാവും തട്ടീ,
േഹ, കൂടലസംഗമ േദവാ!

(വചനം 111)

ഉത്സവത്തിനു ബലിെയ്ക്കത്തിേയാരാട്ടിൻ കുട്ടി
ഭക്ഷണമാക്കീ േതാരണത്തിെലയിലെയല്ലാം.
െകാല്ലുവാനവർ െകാണ്ടു
വന്നെതന്നറിയാെത
കുഞ്ഞാടു് നിറയ്ക്കുന്നൂ
തൻ വയർ, ജനിച്ചേതയന്നതു്, മരിപ്പതും.
അതിെനെക്കാേന്നാെരന്നാൽ
അതിജീവിേച്ചാ, െചാെല്കൻ
കൂടല സംഗമ േദവാ!

(വചനം129)

അവർ സംസാരിച്ചിടും
അണലി കടിച്ചാലും;
അവർ സംസാരിക്കുേമ
ഏഴരശ്ശനിയിലും.
പണത്തിന്നഹന്തയാൽ
ഊമയാവുകിൽ പിെന്ന
പറയിെല്ലാന്നും, മന്ത്ര
വാദിയാം ദാരിദ്ര്യം വന്നരികിൽ നിന്നാൽ വീണ്ടും
സംസാരം തുടങ്ങിടും,
കൂടല സംഗമ േദവാ!

(വചനം 132)

പാമ്പിെന്റ വളെവാെക്ക
േനർവര മാളത്തിനു്;
പുഴ തൻ വളവതുേനർവര കടലിന്േനർവര വിശ്വാസി തൻ
വളവു ൈദവത്തിനും.

(വചനം 144)

നര കവിളിൽ പടരും മുൻേപ,
തുടുകവിൾ ചുളി മൂടും മുൻേപ
ഉടൽ എല്ലിൻകൂടാം മുൻേപ
പല്ലുകൾ േപായ് നടുവിൽ കൂനായ്
മറ്റാേരാ േപാറ്റും മുൻേപ
ൈക കാൽമുട്ടിനു് താങ്ങാം മുൻേപ
വടി കുത്തി നടക്കും മുൻേപ
രൂപത്തിന്നഴകതു മുഴുവൻ
പ്രായം തിന്നഴുകും മുൻേപ
മരണം സ്പർശിക്കും മുൻേപ
ൈക കൂപ്പുക കൂടലസംഗമേദവെന!

(വചനം 161)

അവെരക്കാണുക:
നീരിൻ േപാളെയ രക്ഷിക്കാനായ്
കാരിരുമ്പിൻ കൂടുണ്ടാക്കും പാവങ്ങൾ!
ഉടലിെന്റ കരുത്തിൽ േവണ്ടാ വിശാസം;
പ്രഭുെവ വണങ്ങിക്കഴിയുക പകരം,
സകലം നമുക്കു തരുേവാെന!

(വചനം, 162)

ഒൻപതുഭൂഖണ്ഡങ്ങളിെലാന്നിൽ,
ജംബുദ്വീപിൽ,
പറവൂ ൈദവം: ‘നിെന്നെക്കാല്ലും
ഞാൻ’
പറവൂ ഭക്തൻ: ‘ഞാനതിജീവിക്കും’
സത്യത്തിൻ കൂർെത്താരു
വാൾമുനയാൽ
സദ്ഭക്തർ ജയിപ്പൂ യുദ്ധം
കാണുക, കൂടല സംഗമ േദവാ!
(വചനം 179)
പല്ലേക്കറിയ നാെയേപ്പാലീ ഹൃദയം
െതല്ലുമുേപക്ഷിപ്പീലാ പഴയ കുമാർഗ്ഗങ്ങൾ
കണ്ടാൽ മതി ചിലെതല്ലാം
പിന്നാെല മണത്തു നടക്കും
ആളിക്കത്തും ഹൃദയം
പായുന്നു സുഖത്തിൻ പിറേക
ഓർക്കാനിട കിട്ടും മുൻേപ.
അയ്യാ, കൂടലസംഗമേദവാ
എന്നും ഞാേനാർമ്മിക്കെട്ട
നിന്നുെട പരിപാവനപാദം
എെന്നന്നുമിെതാെന്നൻ പ്രാർത്ഥന.
(വചനം 189)
ഭക്തിേയാേടറ്റു
മുേട്ടണ്ട േകേട്ടാ!
വന്നു േകറുമറക്കവാൾ േപാെല
നെമ്മ രണ്ടായ്
മുറിച്ചതു്; േപാെകപ്പിെന്നയും നെമ്മ
രണ്ടായ് മുറിക്കും.

മൂർഖൻ പാമ്പിൻ
കുടത്തിൽ കയ്യിട്ടാൽ
മൂർഖൻ നമ്മെള
ചുമ്മാ വിടുേമാ?

(വചനം 212)

ദളിതെന്റ െതരുവിനും
ശിവമന്ദിരത്തിനും
ഈ ഭൂമിെയാരു േപാെല;
െശൗചത്തിനും സ്നാനപുണ്യകർമ്മത്തിനും
ഈ ജലം ഒരു േപാെല;
സ്വയമറിയുേവാേനതു
ജാതിയും ഒരു േപാെല;
ഷഡ്ദർശനത്തിനും
േമാക്ഷഫലെമാരു േപാെല;
നിെന്നയറിയുന്നവനു
സത്യമതുെമാരു േപാെല
കൂടലസംഗമേദവാ!

(വചനം 241)

ഇരുെളാരുതരിയും പുരളാതതിനുെട
മറുകരയിൽ പുലരുന്ന െവളിച്ചം കാണുക!
കൂടലസംഗമപിതൃേദവൻമാത്രം കാണുന്നൂ
ആ െപരിയ െവളിച്ചം:
അവനു െവളിച്ചം സിംഹാസനമായ് മാറുന്നൂ
(വചനം, 264)
കുളേമാ കിണേറാ വറ്റിത്തീർന്നാൽ
കുമിളകൾ, കക്കകൾ, കല്ലുകൾ കാണാം
കടേലാ വറ്റി വരണ്ടാൽ കാണാം
നിറെയപ്പവിഴച്ചിപ്പികൾ, മുത്തും
കൂടലസംഗമ ഭക്തർ മനം െവളിവാക്കിൽ െതളിയും ഹാ, ശിവലിംഗം
(വചനം 265)
കാലിൽ െകട്ടിേയാരമ്മി, കഴുത്തിൽ
പാഴ്മരത്തടി: എങ്ങിെന നീന്താൻ?
ഒന്നു് െപാങ്ങിക്കിടക്കാനയയ്ക്കി,െല്ലാന്നു താഴ്ന്നു േപാകാനയയ്ക്കില്ലാ.
കാലമാണേല്ലാ േനരായ ശത്രു
സാഗരമിതു ജീവിതം, താണ്ടാൻ
നീ തുണയ്ക്കുകയക്കരെയത്താൻ
േഹ, മഹാേദവ, സംഗമേദവാ!

(വചനം 350)

എൺപത്തി നാലുലക്ഷം മുഖമുള്ളതിൽ
ഒന്നു മാത്രം ധരിെച്ചത്തുക, േചാദിക്ക
െയേന്നാടു്, അങ്ങിെനെയെന്നപരീക്ഷിക്ക.
നീ വരുകില്ല, േചാദിക്കുകയിെല്ലങ്കിൽ
നിൻ പിതൃക്കൾെക്കെന്റ പ്രാേക്കൽക്കുേമ, പ്രേഭാ!
ഏെതങ്കിലും മുഖവും വഹിെച്ചത്തുക
ഞാൻ തരാെമെന്ന, െയൻ കൂടല സംഗമ!
(വചനം 430)
കാലുകൾ നൃത്തം െചയ്യും
കണ്ണുകൾ കാണും
നാേവാ, പാടും,
തൃപ്തി വരുന്നിെല്ലന്നിട്ടും
ൈകകൾ കൂപ്പി വണങ്ങുന്നൂ ഞാൻ
തൃപ്തി വരുന്നിെല്ലന്നിട്ടും
ഇനി ഞാെനേന്ത െചേയ്യണ്ടൂ?
േകൾക്ക പ്രേഭാ,
അതു് േപാെരങ്കിൽ
നിൻ വയർ കീറി
കയറും നിന്നിൽ ഞാൻ!
കൂടല സംഗമ േദവാ!

(വചനം 487)

താളമറിയിെല്ലനി, ക്കറിയില്ല വൃത്തം
വീണയുെട, െചണ്ടയുെട കാലക്കണക്കും
മാത്രയറിയിെല്ലനിക്കറിയില്ല ഗണവും
നിെന്ന മുറിേവൽപ്പിക്കയിെല്ലാന്നു,മതിനാൽ
എെന്റ േസ്നഹത്തിെന്റ താളത്തിലേല്ലാ
നിെന്റ ഗാനം പാടിടുന്നു ഞാൻ, േദവാ! (വചനം 494)
വീണ തൻ തണ്ടാക്കുകെയന്നുടൽ, അതിൻ കുടമാകെട്ടെയൻ െമയ്, തന്ത്രിയാകേട്ട ഞരമ്പുകൾ
വീണക്കമ്പികൾ മീട്ടും കമ്പുകൾ വിരലുകൾ:
മാറിൽ േചർക്കുക, രാഗം മുപ്പത്തിരണ്ടും വായിച്ചീടുക നിേന്റെതന്നിൽക്കൂടി, സ്സംഗമ േദവാ!
(വചനം 500)
ചില ൈദവങ്ങൾ കാവൽ കതകിൽ, ഓടിച്ചാലുമവിെടത്തേന്ന നിൽക്കും, േപാവില്ല, നാെയേപ്പാെല
ചിലർ: േഹ, മനുജർ തൻ ഭിക്ഷയാൽ ജീവിക്കുമീക്കിഴവൻ ൈദവങ്ങേളാ നമുക്കു വരം നൽകാൻ?
എനിക്കു മതിെയെന്റ നദീസംഗമേദവൻ
(വചനം 555).
െമഴുകായുരുകുേന്നാർ,
തീയിനാൽ വാടുന്നവർ,
ഇവർ േദവതമാെരെന്നങ്ങിെന കരുതും ഞാൻ?
കാശിനായ് വിൽക്കും ൈദവം,
കള്ളെനേപ്പടിച്ചിട്ടു
ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിടും ൈദവം:
എങ്ങിെനയിവർ
ൈദവമായിടും?
ആത്മസംഭവൻ, ആത്മലീനൻ,
േകവലമവൻ ൈദവം,
നദീസംഗമേദവൻ.

(വചനം 558)

ഇപ്പാത്രം ൈദവം, െനല്ലു
േചറിടും മുറം ൈദവം,
വഴിയിൽ കാണുേന്നതു
ശിലയും ൈദവം, ൈദവം
ചീർപ്പു്, ഞാൺ ൈദവം,
ൈദവം പറ, കിണ്ടിയും ൈദവം.
ൈദവങ്ങൾ, ൈദവങ്ങളാെണമ്പാടും, ഇടമില്ലാ
കാെലാന്നു കുത്താൻ.
ൈദവെമാന്നു താൻ: നമുെക്കല്ലാം
ൈദവമാമവൻ: നദീ
സംഗമേദവൻ മാത്രം!

(വചനം 563)

െവള്ളം കാണുന്നിടെത്തല്ലാം
അവർ ചാടിക്കുളിച്ചിടും
മരം കാണുന്നിടെത്തല്ലാം
വലം െവച്ചു നടന്നിടും
വറ്റിേപ്പാകും ജലം, വാടിയുണങ്ങിേപ്പാം മരം, രണ്ടും
പൂജിപ്പവർ, പ്രേഭാ,നിെന്ന
അറിഞ്ഞീടുവെതങ്ങിെന?

(വചനം 581)

തീയ്യിേനപ്പൂജിച്ചു
േതവരായ് തീറ്റും
ബ്രാഹ്മണർ, വീട്ടിന്നു
തീപ്പിടിച്ചാേലാ
ഓട തൻ െവള്ളം
തളിക്കുന്നു, േറാഡിൻ
േചറും െപാടിയുെമടുെത്തറിയുന്നു
െനഞ്ചത്തടിച്ചു
നിലവിളിക്കുന്നൂ,
കേണ്ടാെരക്കൂട്ടുന്നു
മന്ത്ര യജ്ഞങ്ങൾ സർവ്വം മറന്നിട്ടു
തീയ്യിെന ചീത്തെയല്ലാം വിളിക്കുന്നു,
സംഗമേദവാ!

(വചനം 586)

ആനപ്പുറത്തു നീ േപായി,
കുതിരപ്പുറെത്തഴുന്നള്ളീ,
കുങ്കുമം െമയ് നീെള ചാർത്തീ,
കസ്തൂരി െകാണ്ടുടൽ മൂടീ.
എങ്കിലും േസാദരാ, നിെന്റ
കയ്യിലില്ലാെത േപായ് സത്യം.
നന്മ വിതയ്ക്കാൻ മറന്നൂ,
നന്മ െകായ്യാനും മറന്നൂ
ഗർവ്വിലാനപ്പുറം േകറി
നീ വിധി തന്നിരയായീ.
കൂടലസംഗമേദവൻ
ആെരന്നറിയാെത േപായീ
നീ നരകത്തിന്നർഹനായീ.

(വചനം 639)

നിെന്നയവൻ തരിയായി
നന്നായിക്കുത്തിെപ്പാടിക്കും;
നിെന്റ തനിനിറം കാണാൻ
നിെന്ന അരം െകാണ്ടു രാകും
കുത്തുേമ്പാൾ നല്ലരി കണ്ടാൽ,
രാകുേമ്പാൾ െപാൻനിറം കണ്ടാൽ
കൂടലസംഗമേദവൻ
േസ്നഹിച്ചു കാത്തിടും നിെന്ന.

(വചനം 686)

േനാക്കൂ ചങ്ങാതീ,
ആണിൻ േവഷമിടുന്നതു നിനക്കു
കാണാൻ മാത്രം ഞാൻ;
ആണാകുന്നു ചിലേപ്പാൾ ഞാൻ,
െപണ്ണാകുന്നു ചിലേപ്പാൾ.
കൂടലസംഗമേദവാ,
േപാരാടാം ഞാനാണായ് നിനക്കുേവണ്ടി,
പെക്ഷ വധുവാകും ഞാൻ നിന്നുെട ഭക്തനുേവണ്ടി.
(വചനം 703)
സമ്പന്നർ പണിയും ശിവന്നായമ്പലം; ഞാേനാ ദരിദ്രൻ
കാലുകൾ തൂണുകളാക്കും,
എന്നുടൽ ശ്രീേകാവിലാക്കും,
തങ്കക്കലശം ശിരസ്സും.
േകൾക്കുക സംഗമേദവാ,
സ്ഥാവരെമാെക്കയും വീഴും
ജംഗമം നിത്യവും നിൽക്കും.

(വചനം 820)

ഒരു ഹിമക്കട്ട േപാൽ
ഒരു െമഴുകുപ്രതിമ േപാൽ
ഉടലാെകയുരുകുെന്നാ
രാനന്ദമൂർച്ഛ ഞാൻ
പറയുന്നെതങ്ങിെന നിേന്നാടു്, സംഗമ?
പരമമാമാഹ്ലാദനദി കര തകർെത്തെന്റ
മിഴികളിൽ നിന്നിതാ വഴിയുന്നു, കവിയുന്നു
അവെന, െയൻ േദവെന,
സ്പർശി,ച്ചവനിൽ ഞാൻ
മുഴുവനലിഞ്ഞു േപായ്:
അതു മെറ്റാരാേളാടു പറയുന്നെതങ്ങിെന?

(വചനം 847)

നാവിെല രുചിക്കു സാക്ഷിേകവലമീ മനം തെന്നേപാരെതേന്നാ തമ്പുരാേന?
െമാട്ടിനു വിടരാൻ മാല
െകട്ടുേവാെന്റ കൽപ്പനേയാ?
എന്തു പറഞ്ഞാലും േവദഗ്രന്ഥവുമായ് വരുന്നതു
നല്ലതാേണാ തമ്പുരാേന?
േതവരുെട കാമലീല
േപാറൽ വീഴ്ത്തി, ശരി, പേക്ഷ
േവദികളിൽ േദഹമാെക
ഈ വിധം തുറന്നു കാട്ടിേടണെമേന്നാ തമ്പുരാേന?
(വചനം 848)
ഊൺകിണ്ണം ഒരു േലാഹം,
കണ്ണാടി േവെറ േലാഹം –
അല്ലല്ല, ഒേന്ന രണ്ടും:
രണ്ടിലും പ്രതിബിംബിക്കുെന്നാേര െവളിച്ചേമ.
ഉദിക്കിൽ േബാധം നമ്മൾ
പ്രഭുവിേന്റതായ്, േബാധമുദിച്ചിെല്ലങ്കിൽ െവറും
മർത്ത്യരും.
മറക്കാെത
അയ്യെന വണങ്ങുക,
സംഗമശിവെന, നീ!

(വചനം 860)

പാൽ പശുക്കുട്ടിയുെടെയച്ചിൽ,
നീർ മീൻ കുടിച്ചതിെന്നച്ചിൽ,
േതനീച്ച തെന്നച്ചിൽ പൂക്കൾ
േഹ ശിവ, എച്ചിൽ െകാണ്ടേയ്യാ
പൂജിപ്പെതങ്ങിെന നിെന്ന?
പുച്ഛിക്ക വെയ്യനിെക്കന്നാൽ
എച്ചിലും; പൂജിക്ക തേന്ന
കിട്ടിയെതന്തതു െകാേണ്ട
കൂടലസംഗമ േദവാ!

(വചനം 885)

സച്ചിദാനന്ദൻ

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി

□

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 മാർ
ജിനുകൾ 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:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

