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ഇെതാന്നു േനേരയാക്കേണ

പ്രിയെപ്പട്ട ഈശ്വരാ,

‘അേങ്ങയ്ക്കു മലയാളം അറിയാേമാ?’ എെന്നനിക്കു്
അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ ഭാഷയിെല വാക്കിെന്റ ദാരിദ്ര�
വും അക്ഷരങ്ങളുെട ആകൃതിയും കണ്ടാൽ ബുദ്ധിയു�
ള്ള ഒരു ൈദവവും അതുപഠിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നി�
ല്ല. പേക്ഷ, എനിക്കു് മെറ്റാരു ഭാഷയും നന്നായി
വശമില്ലാത്തതുെകാണ്ടും അങ്ങയുെട മാലാഖമാർ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുേമ്പാൾ മലയാളത്തിൽ പാട്ടുപാടാ�
റുെണ്ടന്നു േകട്ടിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടും ഞാനിതു മലയാള�
ത്തിൽതെന്ന എഴുതുകയാണു്. ഞാെനാരു നസ്രാ�
ണിയായിട്ടും ഈശ്വരാ എന്നു സംേബാധനെചയ്ത�
തും ക്ഷമിക്കണം. ഇവിെടയിേപ്പാൾ ഹിന്ദുമഹാമ�
ണ്ഡലത്തിനാണു പ്രാമാണ്യം.

ഞാെനാരു പാവെപ്പട്ട മനുഷ്യനാണു്. അങ്ങെയ
അതിപ്രധാനമായ പല കാര്യങ്ങളും അറിയിേക്ക�
ണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, അങ്ങയുെട മഹാപുേരാഹി�
തന്മാരും കാണെപ്പട്ട ൈദവങ്ങളും ഞങ്ങളുെട യജ�
മാനന്മാരും അെതാന്നും അേങ്ങാെട്ടഴുതി അറിയി�
ക്കാത്തതുെകാണ്ടു് ഞാൻ തെന്ന എഴുതുകയാണു്.
ഈ ഭൂമിെയാെക്ക അങ്ങുപടച്ചതാെണന്നാണു് െച�
റുപ്പത്തിൽ മുതേല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതു ശരി�
യാെണങ്കിൽ കാര്യമാെക കുഴപ്പമായിട്ടുെണ്ടന്നാ�
ണു് എനിക്കറിയിക്കാനുള്ളതു്. ഇവിെട െകാതുകി�
െനെക്കാണ്ടു െപാറുതിമുട്ടി. അവിടുന്നു് അവേയയും
ഞങ്ങേളയും ഒരുമിച്ചു സൃഷ്ടിേക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നു
േതാന്നുന്നു. പിെന്ന, െകാറിയായിലാെണങ്കിെലാരു
യുദ്ധം. അവിെട െകാറിയാക്കാെരല്ലാം സ്വന്തരാജ്യ�
ത്തിെനതിരായിട്ടാണു യുദ്ധം െചയ്യുന്നതു്. െകാറിയ�
െയ െകാറിയാക്കാരിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാൻ അേമ�
രിക്ക മാത്രേമ യുദ്ധംെചയ്യാനുള്ളൂ. യുദ്ധം വരാൻ
േപാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു്, ഇവിെട െകാഞ്ചിനും
മത്തങ്ങായ്ക്കും വില കൂട്ടിയിരിക്കയാണു്. ഇതിെന�
ല്ലാറ്റിനും പുറെമ മഴയാെണങ്കിൽ േതാരാെത, ഈ
ബഹളത്തിനിടയ്ക്കു് എങ്ങെനയാണു് ജീവിക്കുന്നെത�
ന്നാേലാചിച്ചേപ്പാൾ േതാന്നിയതാണു് അേങ്ങെക്കാ�
രു ഹർജി എഴുതിക്കളയാെമന്നു്. ഞങ്ങൾക്കിവി�
െട എന്തിെനങ്കിലും ശുണ്ഠിവന്നാൽ ഉടെന പത്രാ�
ധിപർക്കു് ഒരു കെത്തഴുതുന്ന പതിവുണ്ടു്. അങ്ങും
ഇതിെന്റെയാെക്ക മാേനജിംഗ് എഡിറ്ററാണേല്ലാ.
ഇെതാെക്ക ഒന്നു ശരിയാക്കിത്തരണം. എന്നുെവ�
ച്ചാൽ അങ്ങു പെണ്ടല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് ഇേങ്ങാട്ടുവരാറു�
ണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുരണ്ടായിരം െകാല്ലമായിട്ടു് അതും
നടക്കുന്നില്ല. വന്നാൽ പിടിച്ചു കുരിശിൽ തൂക്കിക്കള�
യുെമന്നു േപടിച്ചായിരിക്കാം. അെതാെക്ക ഞങ്ങൾ
പറ്റിക്കും. േസാക്രട്ടീസിേനയും ലിങ്കേണയും ഗാന്ധി�
േയയും ഒെക്ക ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി. അതിൽ ഞങ്ങ�
െള കുറ്റെപ്പടുേത്തണ്ട. അവെരാെക്ക ഞങ്ങെള ചീ�
ത്ത പറഞ്ഞവരാണു്. ഞങ്ങൾക്കു െചയ്യാൻ മനസ്സി�
ലാകാത്തതു െചയ്യണെമന്നു നിർബന്ധിക്കുകയും
െചയ്തു. അത്തരം േവഷത്തിൽ വന്നാൽ ഇനിയും
ഞങ്ങൾ കെല്ലറിയും. ഞങ്ങൾക്കു് അത്ഭുതം കാണി�
ക്കുന്ന ഒരു ൈദവത്തിെനയാണാവശ്യം. കൺെക�
ട്ടുവിദ്യ പഠിക്കാെത ഇേങ്ങാട്ടുേപാേരണ്ട ആവശ്യമി�
ല്ല. വന്നാൽതെന്ന സൂര്യെന ചവിട്ടിക്കുഴക്കുകയും,
സ്വർണ്ണപാമ്പായി അമ്പലത്തിൽ കയറികൂടുകയും
െചയ്താൽ േപാരാ. ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടതു േറഷനാ�
ണു്. ഈ യുദ്ധെമന്നു പറയുന്ന േരാഗവും മാറിക്കിട്ടി�
യാൽ െകാള്ളാം. പിെന്ന ഈ മലയാളസിനിമയും
ഒന്നു രെണ്ടണ്ണം െകാറിയയിേലയ്ക്കയക്കാൻ ഏർ�
പ്പാടുെചയ്യണം. ആ വഴക്കാളികൾ ഒന്നു മര്യാദ
പഠിക്കെട്ട.

ഈ എഴുത്തിൽ കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഒരു ചിട്ടയുമില്ലാ�
െത പറഞ്ഞിരിക്കയാെണന്നു് അേങ്ങക്കു േതാന്നി�
േയക്കാം. പേക്ഷ, അതിനു പരിഹാരമില്ല. ഞങ്ങളാ�
രും ബുദ്ധി ഉപേയാഗിക്കരുതു് എന്നാണേല്ലാ ഉത്ത�
രവായിട്ടുള്ളതു്. ഞങ്ങളതു് അക്ഷരംപ്രതി അനു�
ഷ്ഠിച്ചുവരികയാണു്. വല്ലേപ്പാഴും അതു ലംഘിച്ചാൽ
തെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഞങ്ങെള ശിക്ഷിക്കും. ചി�
ന്തിക്കുന്നതിെന്റ കാര്യത്തിൽ അവരും അങ്ങയുെട
േസാൾ ഏജന്റുമാരും ഒേര അഭിപ്രായക്കാരാണു്.

ഇവിെട ഓണക്കാലമാണു്. എന്നുെവച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ
സഖാവു മഹാബലിെയ കുരിശിൽ തൂക്കിയതിെന്റ
ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടു് നടത്തുന്ന െപരുന്നാളാണു്. അങ്ങ�
യുെട ഒരു േപാക്കറ്റ് എഡിഷനാണു് സഖാവു് മഹാ�
ബലിെയ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയെതന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു
വളെരനന്നായിേപ്പായി. സഖാവിെല്ലങ്കിലും ഞങ്ങൾ�
ക്കു് ഓണത്തിനു പഞ്ഞമില്ല. സഖാക്കളുെട നാ�
ട്ടിൽ അരിെയാരുപാടുെണ്ടന്നാണവർ പറയുന്നതു്.
പേക്ഷ, അവിെട ഓണമിെല്ലന്നു ഞങ്ങൾക്കു രഹ�
സ്യമായറിവുണ്ടു്. ഇവിെട ഞങ്ങൾക്കു് താണുമാല�
യെന്റ പഞ്ചസാര മുതൽ പറക്കുന്ന അരിവെരയുള്ള
സകലതുമുണ്ടു്. പൂവിടിൽമാത്രം ഇെക്കാല്ലം അൽ�
പ്പം കഷ്ടിയാണു്. അതിനു കാരണമുണ്ടു്. പൂവുള്ള മര�
െമാെക്ക െവട്ടി ഞങ്ങൾ വനമേഹാത്സവം നടത്തി.
ഓണത്തിനു വള്ളംകളിയും ഏർപ്പാടു് െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
താഴത്തങ്ങാടി ആറ്റിലാണു്. അഞ്ചാനയും ഏഴുമ�
ന്ത്രിയും പതിെനാന്നു ചുണ്ടൻവള്ളവും ഉണ്ടായിരി�
ക്കുെമന്നാണു പ്രതീക്ഷ. േകാേളജിെല െപൺപി�
േള്ളരും വള്ളംകളിക്കാൻ വരുെമന്നു പ്രതീക്ഷയുള്ള�
തുെകാണ്ടു് ആൺപിേള്ളർ കാണാൻ വരുെമന്നും
തീർച്ചയാണു്. ആെകക്കൂടി പറഞ്ഞാൽ അവിെട
ഒരു പഞ്ചസാര വിതരണസ്ഥലെത്ത ആൾെപ്പ�
രുപ്പം കാണും. േവണെമങ്കിൽ ഒരത്ഭുതം കാണി�
ക്കാൻ നെല്ലാരവസരമാണു്. അങ്ങയുെട മാർക്കറ്റ് 
അൽപ്പം ഇടിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നെതന്നു് ഇതിനിടയി�
െലാന്നു് ഓർമ്മെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളെട്ട. അതു് അങ്ങ�
െന പരിഹരിക്കാം.

േജാലിത്തിരക്കാെണന്നുെവച്ചു് ഈ എഴുത്തു് ശ്ര�
ദ്ധിച്ചുവായിക്കാതിരിക്കരുതു്. സൂര്യേനയും ചന്ദ്രേന�
യും നക്ഷത്രങ്ങേളയുെമാെക്ക ഐൻസ്റ്റീൻ എന്നു
േപരായ ആ യൂദനു് പാട്ടത്തിനു െകാടുേത്തക്കുക.
അങ്ങു് ഞങ്ങളുെട ഈ േഗാളെത്തപ്പറ്റിതെന്ന ചി�
ന്തിക്കണം. അതിലേങ്ങയ്ക്കു് പ്രേത്യകം ചുമതലയു�
ണ്ടേല്ലാ. അങ്ങയുെട രൂപത്തിലാണു് ഞങ്ങെള
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ടു്. േകാേളജിൽ േപാകുന്ന ചില െപൺകുട്ടിക�
ളുെട േകാലം കാണുേമ്പാൾ എനിക്കാക്കാര്യം വി�
ശ്വസിക്കാൻ േതാന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും, ഞങ്ങൾക്കു
മറ്റാരുെട അടുത്തും േപാകാനില്ലാത്തതുെകാണ്ടു
പറയുകയാണു്, അങ്ങു ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കണെമന്നു്.
ഇവിെട ചിലെരാെക്ക പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങു് വലിയ
വലിയ ഒരു െഹഡ് േകാൺസ്റ്റബിളാെണന്നു്. ചി�
ലർ പറയുന്നതു് അേങ്ങയ്ക്കു യാെതാരു കരുണയുമി�
െല്ലന്നാണു്. പണ്ടു േവാൾട്ടയർ എെന്നാരു ഫ്രഞ്ചു�
കാരൻ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരാണു് അങ്ങെയ സൃഷ്ടിച്ച�
െതന്നു്, ടാേഗാർ എെന്നാരു താടിക്കാരൻ പറയുന്ന�
തു് അങ്ങു സത്യവാനാെണന്നാണു്. ഇതിേലതാണു
ശരി എെന്നനിക്കു നിശ്ചയമില്ല. നിശ്ചയമുള്ള കാര്യ�
ങ്ങൾ മാത്രം പറയാം.

1. എനിക്കു വിശക്കുന്നു, േലാകത്തിലുള്ള ഭൂരിപ�
ക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും.

2. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരയും േപാലീസുകാെരയും േകാ�
േളജുപിേള്ളെരയും േകാൺഗ്രസ്സുകാേരയും േപടി�
ച്ചിട്ടു വഴിയിൽക്കൂെട നടന്നുകൂടാ.

3. യുദ്ധം വരാൻ സകല കേപ്പളയിലും െമഴുകുതി�
രി കത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിെട വളെരയുണ്ടു്.
യുദ്ധെമന്നു പറഞ്ഞാൽ അേമരിക്കക്കാരുേടയും
വായിൽ െവള്ളമൂറും.

4. മലയാളദിനപത്രങ്ങൾ എല്ലാം എഡിറ്റ് െചയ്യു�
ന്നത് കേമ്പാസിറ്ററന്മാരാണു്.

5. ഇവിെട ഒട്ടനവധി േപർക്കു ഭ്രാന്തുണ്ടു്.

ഇതിെലാന്നാമെത്ത കാര്യത്തിനു് ഒരു പ്രതിവിധി
ഉണ്ടാക്കണം. േഹാട്ടലിെല ഊണിെന്റ വില കു�
റയ്ക്കാനും മറ്റും അങ്ങും പരിശ്രമിേക്കണ്ട. അതു കു�
ഴപ്പമാണു്. േഹാട്ടലുടമസ്ഥന്മാർ പിണങ്ങും. ഈ
വിശെപ്പന്നു പറയുന്നതുതെന്ന അങ്ങു നിറുത്തിേയ�
ച്ചാൽ മതി. രണ്ടാമേത്ത കാര്യമാണു് കൂടുതൽ കുഴ�
പ്പം. അവെരെയല്ലാവേരയും അങ്ങു സ്വർഗ്ഗത്തിേല�
ക്കു െകാണ്ടുേപാെയ്ക്കാള്ളുക. അതു കഴിയിെല്ലങ്കിൽ
മനുഷ്യെരെയാെക്ക ചന്ദ്രനിേലക്കു മാറ്റിത്താമസ�
സിപ്പിക്കുക. മൂന്നാമെത്ത കാര്യത്തിനു േചാദിച്ചതു
തരിക മാത്രേമ വഴിയുള്ളൂ. കഴിയുന്നത്ര േവഗം ഒരു
പത്തഞ്ഞൂറു് ആറ്റംേബാംബ് െകാണ്ടുവന്നിടണം.
കുെറ ആേസ്ത്രലിയൻ പട്ടാളക്കാെര ഇവിടെത്ത െപ�
ണ്ണുങ്ങളുെട േനെര അഴിച്ചുവിടുകയും േവണം. യുദ്ധ�
െമന്നു േകട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്കിെന്നാരുത്സവമാണു്.
നടക്കുന്നതു വല്ലനാട്ടിലുമാണേല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കു്
പഞ്ചസാര വിൽക്കാം, േതങ്ങയ്ക്കുവില കൂട്ടാം, െപ�
േട്രാൾ കൂപ്പൺ കച്ചവടം െചയ്യാം, യുദ്ധഫണ്ടിനു
പണവും പിരിക്കാം, പേക്ഷ, ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങളു�
െട നാട്ടിനും കുെറയധികം ൈകയും കാലും േപായ�
വെര ഉണ്ടാക്കിത്തരണം. കുെറയധികം വീടുകൾ
തീ പിടിക്കണം. അെതല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ െമഴുകു�
തിരി കത്തിക്കൽ ഞങ്ങൾ തെന്ന നിർത്തിെക്കാ�
ള്ളാം. നാലാമതായി, ഞങ്ങളുെട കേമ്പാസിറ്ററന്മാ�
െര പത്രാധിപന്മാരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും േവ�
ണ്ടില്ല, ഞങ്ങളുെട പത്രാധിപന്മാെര കേമ്പാസിറ്റ�
ന്മാരായി നിയമിച്ചുത്തരവുണ്ടാകണം. അവസാനം
പറഞ്ഞകാര്യത്തിനു് മെറ്റാന്നും േവണ്ട, ഭ്രാെന്തല്ലാം
കിറുക്കാക്കി മാറ്റിത്തന്നാൽ മതി. കിറുക്കന്മാരിെല്ല�
ങ്കിൽ ഈ േലാകം മുേമ്പാട്ടുേപാകാൻ വളെര വിഷ�
മിക്കും.

ഞാൻ നിർത്തുകയാണു്. കത്തു നീണ്ടുേപാകുന്നു.
ഇെതല്ലാം ശ്രദ്ധേയാെട വായിച്ചുേനാക്കി െചയ്യാൻ
മനസ്സുള്ളതു് ഉടെന െചയ്തുതരിക. ഇവിെടെയല്ലാം
േപർക്കും സുഖമാണു്. അവിെടയും അങ്ങെനതെന്ന�
െയന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. േശഷം കാഴ്ചയിൽ.

എന്നു് സ്വന്തം,

സംശയക്കാരനായ ശിഷ്യൻ.

പി.എസ് .: അങ്ങു് ഉെണ്ടന്നുതെന്ന എനിക്കു വിശ്വാ�
സമില്ല. ഉെണ്ടെന്നാരുപേദശി എേന്നാടു പറഞ്ഞ�
താണു്. അതുെകാണ്ടാണു് എഴുത്തു് അഞ്ചലിൽ
അയക്കാെത അയാളുെട ൈകയിൽതെന്ന െകാ�
ടുത്തയക്കുന്നതും.

േകരളഭൂഷണം വിേശഷാൽപ്രതി 1950.

3



സി.െജ. േതാമസ്
മലയാള നാടകകൃത്തും സാഹിത്യ നി�
രൂപകനുമായിരുന്നു സി.െജ. േതാമസ്
(നവംബർ 14, 1918–ജൂൈല 14, 1960)
എന്നറിയെപ്പടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹ�
ന്നാൻ േതാമസ്. മലയാള നാടകസാഹി�
ത്യെത്ത ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കു�

ന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടി�
രുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

