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1 കഥ, േനാവൽ, നാടകം, . . .

1. അയ്മനം േജാൺ: ഒന്നാം പാഠം �
ബഹിരാകാശം

2. ഇ ഹരികുമാർ: ദിേനാസറിെന്റ കുട്ടി
3. സഞ്ജയൻ: െടക് ബു കമ്മിറ്റിക്കാരുെട

ദ്ധ ്
4. നന്ദകുമാർ: അയാൾ
5. എസ് വി േവണുേഗാപൻ നായർ: മേറ്റമകൾ
6. െജയേമാഹൻ: േകാട്ട
7. സി സേന്താഷ്  കുമാർ: നിശ്ശബ്ദം
8. വി ശശികുമാർ: ക നീർ ള്ളി
9. െജയേമാഹൻ: കുഞ്ഞിയുെട സ്വന്തം ആന
10. െക യു അ ൾ ഖാദർ: കുരിശുയുദ്ധെത്തപ്പറ്റി

ഒരു േകാമഡി
11. സക്കറിയ: രഹസ്യെപ്പാലീസ്
12. സി സേന്താഷ് കുമാർ: സൽമ േറഡിേയാസ്
13. േയശുവിെന്റ ചില ദിവസങ്ങൾ
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2 േലഖനം, നിരൂപണം, ജീവചരി ം,
അഭിമുഖം, . . .

1. സു ഹ്മണ്യദാസ്–ഇ ം
2. ാംഷി ക കൾ
3. െക േവലപ്പൻ: േകാലംെകടുന്ന േകരള തല�

സ്ഥാനം
4. ആനന്ദിെന്റ നദികളും മണലും എന്ന േലഖനം
5. സനൽ ഹരിദാസ്: ഒരു സബാൾേട്ടൺ യുവാ�

വിെന്റ വനിതാദിന റി ്
6. രാഘവൻ തിരുമു ാടു്: ആദ്ധ്യാത്മികതയും

ശാ ീയതയും
7. എം കൃഷ്ണൻ നായർ: ഏകാന്തതയുെട ലയം
8. പി എൻ േവണുേഗാപാൽ: ചാ ിൻ
9. െക േവണു: എന്താണു് പഞ്ചം
10. േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ: വിദ്യാർ�

ത്ഥികളും മാതൃഭാഷയും
11. പങ്കജാക്ഷകുറു ്: പുതിയ േലാകം പുതിയ വഴി
12. െക ദാേമാദരൻ: സാമൂഹ്യവളർച്ചയും രാ പു�

േരാഗതിയും
13. െക എച്ച് ഹുൈസൻ: ഡിജിറ്റൽ കാലെത്ത

മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ
14. താരിക് അലി–െക ദാേമാദരൻ സംവാദം ഭാ�

ഗം ഒ ്
15. താരിക് അലി–െക ദാേമാദരൻ സംവാദം ഭാ�

ഗം ര ്
16. രചന അക്ഷരേവദി: ന െട ഭാഷ ് ന െട

ലിപി
17. സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ: ഭൂമിയിൽ ഏകാന്തത

മാ മായി ഒരിടമില്ല
18. അഷ്ടമൂർത്തി: സിംഗ രിെല പക്ഷികൾ
19. മധുസൂദനൻ: ഗാന്ധിയും വ ക്കളും
20. േജായ് മാത : ഉന്മാദത്തിെന്റ സൂര്യകാന്തി വു്
21. എം പി േപാൾ: സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം
22. വി ആർ സേന്താഷ്: േചാരയുെട കഥ അഥവാ

അവയവമില്ലാത്ത ശരീരം
23. ഇ പി ഉണ്ണി: കാർ ണിസ്റ്റ് വിജയൻ—ഒരു �

ശ്നവിചാരം
24. മേനാജ് പുതിയവിള: തനതുലിപി തെന്ന �

േവണം; അതുമാ ം േപാര
25. വി െക സുൈബദ: ഇരി ്–നട ്
26. വി സനിൽ: വായന ജീവിതം തെന്ന
27. നിരഞ്ജൻ: അറ്റ് ലാന്റിൿ മുതൽ അണിേക്കാടു

മു വെര

http://books.sayahna.org/ml/pdf/das-ph.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/a-gramsci-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/kv-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/kv-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/anand-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sanal-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sanal-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/thirumulpad-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/thirumulpad-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/mkn-solitude-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/chaplin-01.pdf
http://http://books.sayahna.org/ml/pdf/kvenu-pm-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf//kvnr-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf//kvnr-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/pankajakshan-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/damodaran-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/damodaran-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/khh-typography-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/khh-typography-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/damodaran-02.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/damodaran-02.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/damodaran-03.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/damodaran-03.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/khh-rachana-brochure.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/khh-rachana-brochure.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/zacharia-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/zacharia-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/kvashtamoorthi-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/madhusudhanan-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/jm-usp.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/mppaul-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/vrsanthosh-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/vrsanthosh-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/unny-cvop.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/unny-cvop.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/puthi-tltv.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/puthi-tltv.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/subaida-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sanil-vjt.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/niranjan-atlantic.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/niranjan-atlantic.pdf


3 കവിത

1. സച്ചിദാനന്ദൻ: വൃത്തം
2. സച്ചിദാനന്ദൻ: കവിതാ വിവർത്തനം
3. വി രവികുമാർ (വിവ): റിൽെക്കയുെട തിരെഞ്ഞ�

ടുത്ത കവിതകൾ
4. വി എം ഗിരിജ: കവിതകൾ
5. കുമാരനാശാൻ: സീതാകാവ്യത്തിൽ നി ്
6. നിരഞ്ജൻ: തിരക്കിനിടയിൽ
7. പി രാമൻ: ബാഷ
8. െക ജി എസ്: േപരാട്ടം
9. വി െക നാരായണൻ: ജനായത്ത സംവാദം
10. പി പി രാമച ൻ: കാേറ്റ കടേല
11. അൻവർ അലി: െമഹ് ബൂബ് എ ് സ്സ്–ഒരു

ജീവിതേരഖ
12. കാർത്തിൿ, ആദിൽ: കവിതകൾ
13. ലാങ്  സ്റ്റ്ൺ ഹ ഗ്  സ്: കവിതകൾ
14. സൂരജ് കേല്ലരി: ഭാഷ
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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15. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 12 12
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6 Cartoon digest
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7 പലവക

1. ഭാഷാഭൂഷണം
2. മുഹമ്മദ് അ റഹിമാൻ ൈല റി �

കാറ്റേലാഗ്
3. െക എച് ഹുൈസൻ: സായാഹ്ന എന്താണു്,

എന്തല്ല
4. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 1
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6. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 3

7. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 4

8. വായനക്കാരുെട തികരണങ്ങൾ 5

9. Ayisha Sasidharan: Zentangles (std res)

10. Ayisha Sasidharan: Zentangles (hi res)

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-04.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


പിൻകുറി ്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാ തു 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 സ് ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരി 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 കൾ�

ക്കകം 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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