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1 കഥ, േനാവൽ, നാടകം, . . .
1. അയ്മനം േജാൺ: ഒന്നാം പാഠം ബഹിരാകാശം
2. ഇ ഹരികുമാർ: ദിേനാസറിെന്റ കുട്ടി
3. സഞ്ജയൻ: െടക്സ്റ്റുബുക്കുകമ്മിറ്റിക്കാരുെട

ശ്രദ്ധയ്ക്കു്

4. നന്ദകുമാർ: അയാൾ
5. എസ് വി േവണുേഗാപൻ നായർ: മേറ്റമകൾ
6. െജയേമാഹൻ: േകാട്ട
7. സി സേന്താഷ്കുമാർ: നിശ്ശബ്ദം
8. വി ശശികുമാർ: കണ്ണുനീർത്തുള്ളി
9. െജയേമാഹൻ: കുഞ്ഞിയുെട സ്വന്തം ആന
10. െക യു അബ്ദുൾ ഖാദർ: കുരിശുയുദ്ധെത്തപ്പറ്റി ഒരു

േകാമഡി

11. സക്കറിയ: രഹസ്യെപ്പാലീസ്
12. സി സേന്താഷ് കുമാർ: സൽമ േറഡിേയാസ്
13. േയശുവിെന്റ ചില ദിവസങ്ങൾ
14. സഞ്ജയൻ: ആ വമ്പിച്ച േപ്രരണ
15. സി സേന്താഷ് കുമാർ: ഒരു െതങ്ങുകയറ്റക്കാരെന്റ

ജീവിതത്തിൽ നിന്നു് ആറു ഖണ്ഡങ്ങൾ

16. സാബു ഹരിഹരൻ: െവറുെമാരു

സായാഹ്നവാർത്ത

17. ആനന്ദീ രാമചന്ദ്രൻ: ഇരുട്ടിെന്റ ആത്മാവു്
18. അരവിന്ദാക്ഷൻ: അവസാനെത്ത സന്ദർശക
19. അനിത തമ്പി: മിറാൻഡ മിറാൻഡ മിറാൻഡ
20. ജിേതഷ്: േനരേത്താടു േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
21. കരുണാകരൻ: െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ
22. ആർ ഉണ്ണി: മലയാളി െമേമ്മാറിയൽ
23. സി സേന്താഷ് കുമാർ: ദല്ലാൾ
24. ഇ ഹരികുമാർ: പ്രാകൃതനായ േതാട്ടക്കാരൻ
25. സാബു ഹരിഹരൻ: നിറങ്ങളുെട യുദ്ധം
26. െക ദാേമാദരൻ: പാട്ടബാക്കി
27. എം എച്ച് സുൈബർ: െകണി
28. വി മുസഫർ അഹമ്മദ്: ടൂറിങ് ടാക്കീസ് (ചിത്രണം:
രജീഷ്)
29. വി മുസഫർ അഹമ്മദ്: ടൂറിങ് ടാക്കീസ് (ചിത്രണം:
അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ്)
30. സഞ്ജയൻ: സഞ്ജയെന്റ പ്രേത്യക വിജ്ഞാപനം
31. അേജഷ് കടന്നപ്പള്ളി: സയലൻസർ (അദ്ധ്യാപക
കഥ)
32. വി എച്ച് നിഷാദ്: ല-എന്നു േപരുള്ള മരവും മറ്റു

കഥകളും

33. സാബു ഹരിഹരൻ: മൂന്നാമെത്ത കഥ
34. കരുണാകരൻ: ചന്ദ്രേലഖ
35. സി സേന്താഷ് കുമാർ: അങ്കമാലിയിെല

പ്രധാനമന്ത്രി

36. ബി. െജയേമാഹൻ (വിവ: പി രാമൻ): നിറെപാലി
37. അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്: ചിന്താവിഷ്ടയായ

സുമംഗല

38. കരുണാകരൻ: ചന്ദ്രേലഖ (വിവ: ഇ മാധവൻ)
39. എം എച്ച് സുൈബർ: ഇഫ്രീത്തുകൾ
40. ബി മുരളി: ജഡങ്ങളിൽ നല്ലവൻ
41. സാബു ഹരിഹരൻ: മനുഷ്യനാണേത്ര…
42. അന്ത്വാൻ ദ് സാെന്ത: ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് 1
(പരിഭാഷ: വി രവികുമാർ)
43. അന്ത്വാൻ ദ് സാെന്ത: ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് 2
(പരിഭാഷ: വി രവികുമാർ)
44. വി രവികുമാർ (പരി.): പൂർണ്ണചന്ദ്രനും ചൂണ്ടുവിരലും
45. അേജഷ് കടന്നപ്പള്ളി: അഞ്ജന ഇേപ്പാഴും

ഒളിവിലാണു്

46. ഷബ്ന മറിയം: േപചകൻ
47. ഇ െക ഷാഹിന: അവനവൾ
48. കരുണാകരൻ: ജന്മദിനം
49. മേനാജ് വീട്ടിക്കാട്: േജാസഫ്
50. എം എ റഹ്മാൻ: കന്യാമലയിെല മണവാട്ടി
51. രമ പ്രസന്ന: ചതുരംഗം
52. േറാസി തമ്പി: േത്രസ്യാക്കുട്ടിയുെട ആടുകൾ















2 േലഖനം, നിരൂപണം, ജീവചരിത്രം,
അഭിമുഖം, . . .
1. സുബ്രഹ്മണ്യദാസ്–ഇന്നും
2. ഗ്രാംഷി കത്തുകൾ
3. െക േവലപ്പൻ: േകാലംെകടുന്ന േകരള

തലസ്ഥാനം

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

യുവാവിെന്റ വനിതാദിനക്കുറിപ്പു്

6. രാഘവൻ തിരുമുല്പാടു്: ആദ്ധ്യാത്മികതയും

ശാസ്ത്രീയതയും

7. എം കൃഷ്ണൻ നായർ: ഏകാന്തതയുെട ലയം
8. പി എൻ േവണുേഗാപാൽ: ചാപ്ലിൻ
9. െക േവണു: എന്താണു് പ്രപഞ്ചം
10. െപപിത: േകരളം അങ്ങെനയും ഇങ്ങെനയും:

േകരളത്തിൽ നിന്നു മറയുന്ന േകരളം

11. േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ:

വിദ്യാർത്ഥികളും മാതൃഭാഷയും

12. പങ്കജാക്ഷകുറുപ്പു്: പുതിയ േലാകം പുതിയ വഴി
13. െക ദാേമാദരൻ: സാമൂഹ്യവളർച്ചയും

രാഷ്ട്രപുേരാഗതിയും

14. െക എച്ച് ഹുൈസൻ: ഡിജിറ്റൽ കാലെത്ത

മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ

15. താരിക് അലി–െക ദാേമാദരൻ സംവാദം ഭാഗം

ഒന്നു്

16. താരിക് അലി–െക ദാേമാദരൻ സംവാദം ഭാഗം

രണ്ടു്

17. രചന അക്ഷരേവദി: നമ്മുെട ഭാഷയ്ക്കു് നമ്മുെട ലിപി
18. സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ: ഭൂമിയിൽ ഏകാന്തതയ്ക്കു

മാത്രമായി ഒരിടമില്ല

19. അഷ്ടമൂർത്തി: സിംഗപ്പൂരിെല പക്ഷികൾ
20. മധുസൂദനൻ: ഗാന്ധിയും വസ്തുക്കളും
21. േജായ് മാത്യു: ഉന്മാദത്തിെന്റ സൂര്യകാന്തിപ്പൂവു്
22. എം പി േപാൾ: സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം
23. വി ആർ സേന്താഷ്: േചാരയുെട കഥ അഥവാ

അവയവമില്ലാത്ത ശരീരം

24. ഇ പി ഉണ്ണി: കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് വിജയൻ—ഒരു

പ്രശ്നവിചാരം

25. മേനാജ് പുതിയവിള: തനതുലിപി തെന്ന േവണം;

അതുമാത്രം േപാര

26. വി െക സുൈബദ: ഇരിപ്പു്–നടപ്പു്
27. വി സനിൽ: വായന ജീവിതം തെന്ന
28. നിരഞ്ജൻ: അറ്റ്ലാന്റിൿ മുതൽ അണിേക്കാടു മുക്കു

വെര

29. വി ആർ സേന്താഷ്: ഖസാക്ക് ശിലെയ

െതാടുേമ്പാൾ

30. പി േമാഹനൻ: സംസാരസാഗരത്തിെല

നക്ഷത്രമത്സ്യം

31. സക്കറിയ: അച്ചടിദാസൻ
32. ആൻസി േജാൺ: കാർബൺ േകാപ്പി
33. എ പി മുകുന്ദനുണ്ണി–റ്റി എം കൃഷ്ണ

ദീർഘസംഭാഷണം

34. നിസാർ അഹമ്മദ്: മലയാളിയുെട

ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും വാസ്തു ഉയർത്തുന്ന േചാദ്യങ്ങളും

35. െക അരവിന്ദാക്ഷൻ: ആത്മേവദനയുെട പിടച്ചിൽ
36. െക വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഗുരു
േനരം I
37. െക വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഗുരു
േനരം II
38. ബിേനായ് വിശ്വം: ബാലറാം …
39. സക്കറിയ: േഹാെസ മാർട്ടി — ക്യൂബൻ

സപ്നത്തിെന്റ രചയിതാവു്

40. മധുസൂദനൻ: ഒറ്റക്കണ്ണു്
41. സി എസ് െവങ്കിേടശ്വരൻ: ചായക്കടയിെല

മിശ്രേഭാജനം

42. ടി ബി േവണുേഗാപാലപ്പണിക്കർ: ഉച്ചാരണശീലം:

നിലവാരെപ്പടുത്തലും പ്രശ്നങ്ങളും

43. ആർ ഉണ്ണി/െബന്യാമിൻ: സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
മാനിെഫേസ്റ്റാ (ഭാഗം I)
44. ആർ ഉണ്ണി/െബന്യാമിൻ: സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
മാനിെഫേസ്റ്റാ (ഭാഗം II)
45. നിസ്സാർ അഹമ്മദ്: ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് എന്തു
സംഭവിച്ചു? (ഭാഗം I)
46. നിസ്സാർ അഹമ്മദ്: ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് എന്തു
സംഭവിച്ചു? (ഭാഗം II)
47. െക എച് ഹുൈസൻ–സി വി രാധാകൃഷ്ണൻ

സംഭാഷണം

48. മുസഫർ അഹമ്മദ്: ഫുട്ബാൾ ജിന്നുകൾ
49. വി ആർ സേന്താഷ്: മലയാളി സിനിമ കണ്ടതു്
എന്തിനു്?
50. എൻ പി രാേജന്ദ്രൻ: 1977-2019: ചരിത്രം തിരിഞ്ഞു

നടക്കുേമ്പാൾ

51. നിസാർ അഹമ്മദ്: മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങളുെട

തിരിച്ചറിവു്

52. െക ജി എസ്: കാേന്റാ ജനറലും െനരൂദയുെട

ആേരാഹണവും

53. പി എഫ് മാത്യൂസ്: കാഴ്ചയ്ക്കും വാക്കുകൾക്കും

ഇടയിൽ

54. എൻ പി രാേജന്ദ്രൻ: ഇല്ലാത്ത നക്സലിസം
അന്നു്: ഇല്ലാത്ത മാേവായിസം ഇന്നു്
55. െക വി രജീഷ്: ഡിജിറ്റൽ കാലെത്ത

മലയാളെമഴുത്തു്

56. െക ജി എസ്: അയ്യപ്പപ്പണിക്കർക്കു്
57. ഐ ഷണ്മുഖദാസ്: അതിജീവിക്കുന്നതാണു്

േകാമഡി

58. ടി െക രാമചന്ദ്രൻ: വി. െക. എൻ. േലാകത്തിെന്റ
’ആരുഹു എന്തുഹു’
59. സുനിൽ പി ഇളയിടം: ജനാധിപത്യം ഒരു

സാധ്യതയാണു്

60. െക ദാേമാദരൻ: പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ടു്,
ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
61. െക വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: ജീവിതവും
മരണവും—െകാേറാണയുെട സന്ദർഭത്തിൽ
62. മധുസൂദനൻ: െവളിച്ചത്തിെനെന്താരു െവളിച്ചം
63. നിസ്സാർ അഹമ്മദ്: ലിംഗനീതിയുെട തിരിച്ചറിവു്
64. പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ: വടക്കൻപാട്ടുസിനിമ;

സാംസ്കാരികവിശകലനം

65. ഉദയകുമാർ: ഏകാന്തതയും കൂട്ടായ്മയും
66. ബാബു പി രേമഷ്: േപ്രതങ്ങളുെട താഴ്വര
67. ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ: േലാകം മറ്റാരുേടേയാ വീടാണു്
68. െക ദാേമാദരൻ: ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് 1
69. െക ദാേമാദരൻ: ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് 2
70. െക ദാേമാദരൻ: ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് 3
71. െക ദാേമാദരൻ: ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് 4
72. െക ദാേമാദരൻ: ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് 5
73. െക ദാേമാദരൻ: ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് 6
74. െക ദാേമാദരൻ: ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് 7
75. സി ബി േമാഹൻദാസ്: വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നു്

വിഗ്രഹനിർമ്മിതിയിേലക്കു്

76. മധുസൂദനൻ: പാതാളത്തിെന്റ തിളക്കം
77. െക എച് ഹുൈസൻ: ഡിജിറ്റൽ കാലെത്ത

മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ

78. മധുസൂദനൻ: സൂര്യകാന്തി
79. െകജിഎസ്: വലുതു് വിസ്മയം
80. എസ് േഗാപാലകൃഷ്ണൻ/ഇ പി ഉണ്ണി: കാർട്ടൂണും
സ്ഥല-കാലവും ഓ വി വിജയനിൽ
81. സായാഹ്ന: എന്താണ് യുക്തിഭാഷ?
82. ഒ വി ഉഷ: സുന്ദരം… സത്യം… ശിവം
83. വി ആർ സേന്താഷ്: ചില്ലകളിൽേപ്പാലും

കാതലുള്ള വൃക്ഷം

84. െക േവലപ്പൻ: ഏങ്ങലടിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലൂെട
85. ടി ആർ േവണുേഗാപാലൻ: പുതുകവിതകളിെല

ആദിവാസി സാന്നിദ്ധ്യം

86. ൈവ ടി വിനയരാജ്: മതവും രാഷ്ട്രീയവും

വർത്തമാനകാലത്തു്

87. നിസ്സാർ അഹമ്മദ്: മാറുന്ന സാമൂഹിക ജീവിതം

മാേറണ്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ















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

തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ

4. വി എം ഗിരിജ: കവിതകൾ
5. കുമാരനാശാൻ: സീതാകാവ്യത്തിൽ നിന്നു്
6. നിരഞ്ജൻ: തിരക്കിനിടയിൽ
7. പി രാമൻ: ബാഷ
8. െക ജി എസ്: േപരാട്ടം
9. വി െക നാരായണൻ: ജനായത്ത സംവാദം
10. പി പി രാമചന്ദ്രൻ: കാേറ്റ കടേല
11. അൻവർ അലി: െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ്സ്–ഒരു

ജീവിതേരഖ

12. കാർത്തിൿ, ആദിൽ: കവിതകൾ
13. നിരഞ്ജൻ: പ്രവർത്തിക്കാതായ ഒരു ഏട്ടീെയം

െമഷീെനപ്പറ്റി

14. ലാങ്സ്റ്റ്ൺ ഹ്യുഗ്സ്: കവിതകൾ
15. സൂരജ് കേല്ലരി: ഭാഷ
16. ആദിത്യശങ്കർ: സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കു് േസ്താത്രം
17. ഓ പി സുേരഷ്: ബി േഫാർ ആപ്പിൾ
18. എൻ യു സജീവ്: േനാട്ടം
19. സച്ചിദാനന്ദൻ; െകജിഎസ്: പനി; ബംഗാൾ
20. സി പി ഉദയചന്ദ്രൻ: രണ്ടു കവിതകൾ
21. സച്ചിദാനന്ദൻ: കബീറിെന്റ ലഘുകവിതകൾ
22. െകജിഎസ്/അജയകുമാർ: നാം നെമ്മ േനരിടും

േനരം

23. മുനീർ അഗ്രഗാമി: കവിതകൾ
24. സച്ചിദാനന്ദൻ (പരി.): ബസവണ്ണയുെട വചനങ്ങൾ
25. െകജിഎസ്: കവിതകൾ
26. ആത്മാരാമൻ: ഉഞ്ഛം
27. അക്കമഹാേദവി: വചനകവിതകൾ (പരി: വിനയ
ൈചതന്യ)
28. എം ബഷീർ: കവിതകൾ + െക ജി എസ്സിെന്റ

പഠനം

29. അക്കമഹാേദവി: വചനകവിതകൾ (പരി: െക.
സച്ചിദാനന്ദൻ)
30. െക ആർ േടാണി: കവിതകൾ
31. അല്ലമാ പ്രഭു: വചനകവിതകൾ (പരി: െക.
സച്ചിദാനന്ദൻ)













4 ഭാഷാശാസ്ത്രം, വ്യാകരണം
1. ഭാഷാഭൂഷണം
2. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (1–5
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
3. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (6–10
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
4. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (11–15
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
5. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (16–20
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
6. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (21–25
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
7. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (26–30
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
8. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (31–35
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
9. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (36–40
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
10. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (41–43
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
11. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (1–43
അദ്ധ്യായങ്ങൾ)















5 Art, Cartoons, Calligraphy
1. E P Unny: Unny@Indian Express 1
2. Unny@Indian Express 2
3. Unny@Indian Express 3
4. Unny@Indian Express 4
5. Unny@Indian Express 5
6. Unny@Indian Express 6
7. Unny@Indian Express 7
8. Unny@Indian Express 8
9. Unny@Indian Express 9
10. Unny@Indian Express 10
11. Unny@Indian Express 11
12. Unny@Indian Express 12
13. Unny@Indian Express 13
14. Unny@Indian Express 14
15. Unny@Indian Express 15
16. Unny@Indian Express 16
17. Unny@Indian Express 17
18. Unny@Indian Express 18
19. Unny@Indian Express 19
20. Unny@Indian Express 20
21. Unny@Indian Express 21
22. Unny@Indian Express 22
23. Unny@Indian Express 23
24. Unny@Indian Express 24
25. Unny@Indian Express 25
26. Unny@Indian Express 26
27. Unny@Indian Express 27
28. Unny@Bihar Polls 2020
29. Ayisha Sasidharan: Zentangles (std res)
30. Ayisha Sasidharan: Zentangles (hi res)
31. നാരായണ ഭട്ടതിരി: കചടതപ 1















6 പ്രതികരണങ്ങൾ
1. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 1
2. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 2
3. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 3
4. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 4
5. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 5
6. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 6
7. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 7
8. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 8
9. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 9
10. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 10
11. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 11
12. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 12
13. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 13
14. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 14
15. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 15
16. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 16
17. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 17
18. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 18
19. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 19
20. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 20
21. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 21
22. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 22
23. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 23
24. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 24
25. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 25
26. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 26
27. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ 27













7 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
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
31. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 05 08
32. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 05 15
33. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 05 22
34. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 05 29
35. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 06 05
36. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 06 12
37. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 07 17
38. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 08 07
39. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 08 14
40. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 08 2
41. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 09 04
42. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 09 11
43. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 09 18
44. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 09 25
45. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 10 09
46. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 10 16
47. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 10 23
48. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 10 30
49. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 11 06
50. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 11 20
51. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 11 27
52. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 12 04
53. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 12 11
54. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 12 18













8 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





















9 Technical notes
1. CV Radhakrishnan: LATEX: A Gentle Introduction
for the Impatient
2. S Rahulkrishnan: Elegant Mathematics
3. V Apu: Bibliography Management with BibTEX
4. T Rishi: Research Article Preparation in LATEX
5. S Rahulkrishnan: TEXFolio: A Complete Journal
Production System
6. Rashmi R Prabhu and KS Akshay: Neptune
Proofing System
7. KS Akshay: XPC: Autopagination
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1. മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ൈലബ്രറി കാറ്റേലാഗ്
2. െക എച് ഹുൈസൻ: സായാഹ്ന എന്താണു്,

എന്തല്ല

3. What Sayahna is . . .
4. Who’s Who
5. േഫാൺ പതിപ്പുകൾ (ജൂൺ 2020 വെര)
6. േഫാൺ പതിപ്പുകൾ (ജൂൈല 2020 വെര)
7. േഫാൺ പതിപ്പുകൾ (ഓഗസ്റ്റ് 2020 വെര)
8. േഫാൺ പതിപ്പുകൾ (െസപ്റ്റംബർ 2020 വെര)
9. േഫാൺ പതിപ്പുകൾ (ഒൿേടാബർ 2020 വെര)















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
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 ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

