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15. ആദിത്യശങ്കർ: സൂക്ഷ്മജീവികൾ ് േസ്താ ം
16. ഓ പി സുേരഷ്: ബി േഫാർ ആപ്പിൾ
17. എൻ യു സജീവ്: േനാട്ടം
18. സച്ചിദാനന്ദൻ; െകജിഎസ്: പനി; ബംഗാൾ
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19. സി പി ഉദയച ൻ: ര കവിതകൾ
20. സച്ചിദാനന്ദൻ: കബീറിെന്റ ലഘുകവിതകൾ
21. െകജിഎസ്/അജയകുമാർ: നാം നെമ്മ

േനരിടും േനരം

http://books.sayahna.org/ml/pdf/sachi-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sachi-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rilke-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rilke-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/girija-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/asan-sita-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/niranjan-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/raman-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/kgs-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/vknan-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/ppr-katte-kadale.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/anwar-manoj-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/anwar-manoj-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/karthik-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/langstonhughes-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sooraj-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/adityashankar-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/opsuresh-bfa.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sajeev-nottam.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/kgs-sachi.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/udayachandran-pem.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/satchi-kabir.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/kgs-ak.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/kgs-ak.pdf


4 സാഹിത്യവാരഫലം

1. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 08 22

2. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 08 29

3. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 09 05

4. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 09 12

5. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 09 19

6. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 10

7. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 17

8. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 24

9. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 31

10. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 11 07

11. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 11 14

12. സാഹിത്യവാർഫലം 1997 11 21

13. സാഹിത്യവാർഫലം 1997 11 28

14. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 12 05

15. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 12 12

16. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 12 26

17. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 01 02

18. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 01 16

19. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 01 23

20. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 01 30

21. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 02 13

22. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 02 20

23. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 03 13

24. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 03 20
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25. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 03 27

26. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 04 03

27. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 04 10

28. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 04 17

29. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 04 24

30. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 05 01

http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-08-22.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-08-29.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-09-05.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-09-12.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-09-19.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-10-10.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-10-17.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-10-24.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-10-31.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-11-07.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-11-14.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-11-21.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-11-2.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-12-05.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-12-12.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1997-12-26.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-01-02.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-01-16.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-01-23.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-01-30.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-02-13.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-02-20.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-03-13.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-03-20.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-03-27.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-04-03.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-04-10.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-04-17.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-04-24.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sm-1998-05-01.pdf


5 ഐതിഹ്യമാല

1. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 1

2. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 2

3. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 3

4. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 4

5. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 5

6. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 6

7. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 7

8. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 8

9. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 9

10. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 10

11. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 11

12. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 12

13. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 13

http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-2.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-3.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-4.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-5.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-6.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-7.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-8.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-9.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-10.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-11.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-12.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-13.pdf


6 Cartoon digest

1. Unny@Indian Express 1

2. Unny@Indian Express 2

3. Unny@Indian Express 3

4. Unny@Indian Express 4

5. Unny@Indian Express 5
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6. Unny@Indian Express 6

7. Unny@Indian Express 7

8. Unny@Indian Express 8

9. Unny@Indian Express 9

http://books.sayahna.org/ml/pdf/unny-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/unny-02.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/unny-03.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/unny-04.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/unny-05.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/unny-06.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/unny-07.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/unny-08.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/unny-09.pdf


7 പലവക

1. ഭാഷാഭൂഷണം
2. മുഹമ്മദ് അ റഹിമാൻ ൈല റി

കാറ്റേലാഗ്
3. െക എച് ഹുൈസൻ: സായാഹ്ന എന്താണു്,

എന്തല്ല
4. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 1

5. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 2

6. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 3

7. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 5

8. Ayisha Sasidharan: Zentangles (std res)

9. Ayisha Sasidharan: Zentangles (hi res)

ജൂൈല 2020

10. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 6

11. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 7

12. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 8

13. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 9

14. േഫാൺ പതി കൾ (ജൂൺ 2020 വെര)
15. What Sayahna is . . .

16. Who’s Who

17. ജി ശങ്കര റുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (1-5
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)

18. ജി ശങ്കര റുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (6-10
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)

19. ജി ശങ്കര റുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (11-15
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)

http://books.sayahna.org/ml/pdf/bbh-ph.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/malc-catalog-phone.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/malc-catalog-phone.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sfn-general-info.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sfn-general-info.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/responses-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/responses-02.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/responses-03.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/responses-05.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/ayisha-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/ayisha-01-hires.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/responses-06.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/responses-07.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/responses-08.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/responses-09.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-june-20.pdf
http://books.sayahna.org/en/pdf/sfn-info-en.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-01-05.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-01-05.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-06-10.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-06-10.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-11-15.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-11-15.pdf


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 സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചി�
രി ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതി നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരി ന്നതു്.

◦ 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

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531
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