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മകളുെട മകൾ
തകഴിയുെട കഥകൾെക്കല്ലാമുള്ളതാണു് ആ സ്വ
ഭാവം—ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിലടേങ്ങണ്ട കാര്യങ്ങെള
ല്ലാംകൂടി വാറ്റിെയടുത്തു ഗുളികപ്രായമാക്കി മധു
രവും േചർത്തു് െചറുകഥയാക്കി വിളമ്പുകെയന്ന
തു്. ഈ സമാഹാരത്തിെല ഒമ്പതു കഥകെളക്കു
റിച്ചും ഈ പ്രസ്താവന അന്വർത്ഥമാണു്. എല്ലാ
റ്റിേനയും സ്പർശിച്ചു് ഒരു നിരൂപണെമഴുതിയാൽ
അതു വലിപ്പംെകാണ്ടു് എ. ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയുെട
അവതാരികകെളയും ലജ്ജിപ്പിക്കും. പ്രാേയാഗിക
മായിട്ടുള്ളതു് ഒേന്നാ രേണ്ടാ കഥകെളടുത്തു് അവ
യിെല പ്രതിപാദ്യവിഷയെത്ത പരിേശാധിക്കുക
എന്നതുമാത്രമാണു്.
ഇതിെല ‘തങ്കമ്മ’ എന്ന കഥ വായിച്ചു േനാക്കു
േമ്പാൾ വായനക്കാരൻ പുസ്തകത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത
പുറം ഒന്നു മറിച്ചുേനാക്കിേപ്പാകും. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ
േപരിെന സംബന്ധിച്ച വല്ല അച്ചടിപ്പിഴകളും വന്നി
ട്ടുേണ്ടാ എന്ന സംശയമാണതിനു കാരണം. പേക്ഷ,
െതെറ്റാന്നുമില്ല. പുസ്തകം െപാൻകുന്നം വർക്കിയുേട
തല്ല, തകഴിയുേടതു തെന്നയാണു്. കന്യകാമാത്തി
െന്റ കരിങ്കൽഭിത്തിക്കുള്ളിൽ ഞരങ്ങിയും ഇഴഞ്ഞും
കഴിയുന്ന സേചതനേപ്രതങ്ങളുെട ദുരന്തം വർക്കി
ക്കു മാത്രം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥം.
സ്ത്രീത്വത്തിെന്റ മഹിമ അമ്മ െപറ്റമക്കൾെക്കല്ലാം
അറിവുള്ളതാണേല്ലാ. മാതൃത്വം നിേരാധിക്കെപ്പട്ട
സ്ത്രീജന്മത്തിെന്റ അഭിശപ്തത കണ്ണുള്ളവനു കാണാ
നും പ്രയാസമില്ല. കൃത്രിമവും പ്രകൃതിവിരുദ്ധവുമായ
ഒരു ജീവിതരീതി െതറ്റിദ്ധാരണകളുെട സഹകര
ണേത്താടുകൂടി മതം മനുഷ്യെന്റേമൽ െകട്ടിെവയ്ക്കു
േമ്പാൾ വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന അധഃപതനവും വർ
ക്കിെക്കന്നേപാെല തകഴിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന
ഒന്നാണു്. സ്വതസ്സിദ്ധമായ കലാചാതുരിേയാെട
തകഴി അതു പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം.
തങ്കമ്മ ഒരനിയത്തിയാണു്. േചട്ടത്തിയുെട വിവാഹ
ജീവിതത്തിെല കഷ്ടതകൾ അവൾ കാണുന്നുണ്ടു്.
സ്ത്രീത്വത്തിെന്റ സ്പർശേമൽക്കാത്ത ആ െകാച്ചുകുട്ടി
വിവാഹെത്ത ഭയെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. സാഹചര്യ
ങ്ങൾ അവളുെട ആശങ്കകെള ബലെപ്പടുത്തുന്നു. വി
വാഹത്തിനുമുമ്പുതെന്ന അതിെന്റ ആനന്ദം അറിയു
വാൻ കഴിവില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് ഈ ചിത്രത്തിെന്റ
മറുവശം അവൾ കാണുന്നുമില്ല. വാലുേപായ കുറുക്ക
െന അനുകരിച്ചുെകാണ്ടു് ഫ്രാൻസിസ്ക്കാമ്മ ആ പാ
വം െപണ്ണിെന കൽത്തുറുങ്കിെന്റ അന്ധകാരത്തിേല
ക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അജ്ഞതയുെടയും െതറ്റിദ്ധാര
ണയുെടയും ഫലമായി അങ്ങെന തങ്കമ്മ ഒരു തീരു
മാനത്തിൽ എത്തിേച്ചരുന്നു—അതാണു വിവാഹം
േവണ്ടെയന്നതു്. സ്വന്തം സൗന്ദര്യക്കുറവിെനപ്പറ്റിയു
ള്ള േബാധവും ഈ തീരുമാനത്തിനു് ഉേപാൽബല
കമാണു്.
പേക്ഷ, പ്രകൃതിെക്കാരു വഴിയുണ്ടു്. മനുഷ്യ നിർമ്മി
തമായ നീതിയും നിയമവും മതവും മാമൂലും വകെവ
ക്കാെത അതു് അതിെന്റ ൈജത്രയാത്ര തുടരും. വി
വാഹെത്ത എതിർക്കാനുള്ള ൈധര്യം സമ്പാദിക്കു
ന്നതിനുേവണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിേലർെപ്പട്ട തങ്കമ്മയ്ക്കു
പ്രകൃതി സമ്മാനിക്കുന്നതു് അതിനുേനെര വിരുദ്ധ
മായ ഒരു ൈധര്യമാണു്. തരളിത ഹൃദയേത്താെട
അവൾ ഉണ്ണിേയശുവിെന്റ പ്രതിമ കാണുന്നു. വികാ
രം വികാരത്തിനു വഴിെതളിച്ചു. തങ്കമ്മയിൽ സ്ത്രീത്വം
ഉണർന്നു. അവൾ കണ്ട രൂപം ഈശ്വരെന്റേയാ
െചകുത്താെന്റേയാ എന്നു് അവൾ ആേലാചിച്ചില്ല.
അെതാരു ശിശുവിെന്റ രൂപമായിരുന്നു എന്നതാ
യിരുന്നു അവൾക്കു പ്രധാനം. അവൾ ശിശുവിെന
വാരിെയടുക്കുവാൻ മുേന്നാട്ടാഞ്ഞു. മതനിബന്ധ
നകളുെട െകാടുമ്പിരിെക്കാണ്ടു് തത്ത്വാഭാസങ്ങൾ
ഓടിെയാളിച്ചു. മാതൃത്വത്തിെന്റ പാവനസ്വപ്നങ്ങൾ
അവളുെട ഹൃദയത്തിൽ അങ്കുരിച്ചു. ഇതുേപാെലയു
ള്ള ശിശുക്കെള ലഭിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം എത്ര പൂരി
തമായിരുന്നാലും കാമ്യമാണു്. വിവാഹം തടുേക്ക
ണ്ടതല്ല. തഴുേകണ്ടതാെണന്നു് തങ്കമ്മയ്ക്കു േതാന്നി.
വർഷങ്ങളും രണ്ടുമൂന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ. ഫ്രാൻ
സിസ്ക്കാമ്മ ആശിച്ചതിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ലക്ഷ്യ
േത്താെട അവൾ വീട്ടിേലക്കു തിരിച്ചു.
പല്ലുെപാങ്ങിയ തങ്കമ്മയ്ക്കു െചറുക്കനുണ്ടായി. അവ
ളുെട അപ്പെന്റ പണത്തിനു് ആ കുറവിെന മറയ്ക്ക
ത്തക്ക ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, പിെന്നയും വി
ധി ഒന്നിടെപട്ടു. ഭർത്താക്കന്മാരുെട സംശയദൃഷ്ടി
എന്ന അത്ഭുതം തങ്കമ്മെയ അലട്ടി. െപണ്ണിെന
പിടിച്ചില്ല എന്ന കിംവദന്തി അവെള നിരാശെപ്പടു
ത്തി. ഫ്രാൻസിസ്ക്കാമ്മയുെട മൂത്തുനരച്ച വിേദ്വഷം
തെന്ന ജയിച്ചു. ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും ഒരുേപാ
െല അസാദ്ധ്യമായ ആ കല്ലറയിേലക്കു തങ്കമ്മ
ഇഴഞ്ഞുകയറി. അേതാടുകൂടി ഈശ്വരൻ സ്ത്രീെയ
സൂക്ഷിച്ചതിെന്റ പരേമാേദ്ദശ്യവും അവൾ ൈകെവ
ടിഞ്ഞു. അവളുെട പ്രവൃത്തി തെന്ന സൗന്ദര്യമില്ലാ
ത്തവളായി സൃഷ്ടിച്ച ൈദവേത്താടുള്ള പ്രതികാ
രമാേണാ, ഈശ്വരാരാധനയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗമാേണാ
എന്നു് അവൾക്കു തെന്ന നിശ്ചയമുണ്ടാകാൻ മാർ
ഗ്ഗമില്ല.
ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു നിയമെത്ത ലംഘിച്ചു മാന
സികമായും ശാരീരികമായും അധഃപതിക്കുന്ന ഒരു
രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതു് ഈശ്വരാരാധനയാെണ
ന്നു പറഞ്ഞുേപാലും നീതീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത
ഒരു പാതകമാണു്. സൃഷ്ടികർത്താെവന്നു സകല
മതങ്ങളും ഉദ്േഘാഷിക്കുന്ന ഈശ്വരെന്റ മഹത്വ
ത്തിനു സൃഷ്ടിയുെട സ്വാഭാവികഗതിെയ തടഞ്ഞു
നിർത്തി പാവെപ്പട്ട സ്തീകെള വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നതും
ആവശ്യമായിരിക്കാനിടയില്ലേല്ലാ.
ദുഷിച്ച ഈ സമ്പ്രദായത്തിെന്റ മാനസിക—സാന്മാർ
ഗികവശങ്ങൾ മാത്രമല്ല തകഴിെയ ആകർഷിക്കു
ന്നതു്. അതിെന്റ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും
അേദ്ദഹം ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘അവെന്റ മുതൽ മു
ഴുവനും നമുക്കേല്ല’ എന്ന ഒരു േചാദ്യം തകഴി െകാ
ണ്ടുവരുന്നു. സേഹാദരന്മാെരയും സേഹാദരികെള
യും പുേരാഹിതന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളുമാക്കി വിട്ടിട്ടു്
അവരുെട നശ്വരമായ ഇഹേലാകസമ്പത്തു ൈകവ
ശെപ്പടുത്തുന്ന ജനം തകഴിേയാടു പിണങ്ങിേയക്കും.
പലേപ്പാഴും സ്ത്രീധനം െകാടുത്തു വിവാഹംെചയ്യാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാത്ത യുവതികെളയാണു് ഇങ്ങെന കു
രുതികഴിേക്കണ്ടിവരുന്നതു്. സ്ത്രീധനത്തിനു േവണ്ട
തുകയിൽനിന്നു വളെര കൂടുതലായ ഒരുസംഖ്യ പല
തവണകളായി മഠാധിപതികൾ ഈടാക്കിെക്കാ
ള്ളുെമന്നതു് സാധുവായ പിതാവു ശങ്കിച്ചിരിക്കാത്ത
കാര്യമാണു്.
‘െതണ്ടിെച്ചറുക്കൻ’ എന്ന കഥയിൽ വളെര കുഴ

ഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നത്തിെന്റ ഉത്തരം പറയാനാണു് തക
ഴി ശ്രമിക്കുന്നതു്; അതു് ഒെട്ടാെക്ക സാധിക്കുന്നു
ണ്ടുതാനും. േലാകത്തിെല അവശെര കാണുകയും
അത്തരം കൃമികെള സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമുദായവ്യവസ്ഥി
തിെയ അപലപിക്കുകയും െചയ്യുന്ന സഹൃദയാലു
ക്കളുെട മുമ്പിേലക്കു് അന്ധരായ ചിലർ വലിച്ചിഴ
ച്ചുെകാണ്ടു െചല്ലുന്ന േചാദ്യചിഹ്നമാണു് െതണ്ടി.
അവൻ േജാലിെചയ്യാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല. അവൻ
തരംകിട്ടിയാൽ േമാഷ്ടിക്കും; ചുരുക്കത്തിൽ െതെറ്റ
ന്നു വിളിക്കാവുന്നവെയല്ലാം അവൻ െചയ്യും. അവ
നും കള്ളനും ഒരു വർഗ്ഗത്തിെന്റ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ
മാത്രമാണു്. നമ്മുെട നാട്ടിെല ഒരു വിഭാഗക്കാർ
സാമ്പത്തികസമത്വവാദികളുെട മുമ്പിൽെചന്നു് ഈ
വർഗ്ഗെത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ടു് സർവജ്ഞഭാ
വത്തിൽ േചാദിക്കുകയാണു്, ‘ഈ കള്ളന്മാർക്കുേവ
ണ്ടിയാേണാ നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നതു് ’ എന്നു്. ഉത്ത
രം പറയാൻ പലരും വിഷമിേച്ചക്കും. തകഴി ആ
വർഗ്ഗത്തിെലാന്നിെന എടുത്തു പരിേശാധിക്കുന്നു.
അവൻ കള്ളനാണു്. െതണ്ടി ജീവിക്കുന്നതാണു്,
േജാലിെചയ്യുന്നതിേനക്കാൾ അവനിഷ്ടം. അവൻ
പലിശയ്ക്കു െകാടുക്കുന്ന വർഗ്ഗമാണു്. അവൻ വഴക്കാ
ളിയാണു്. േകാടതിയിൽ കയറി പണമുണ്ടാക്കുന്ന
തും അവനു രസമാണു്. ഇക്കാലത്തിനിടയ്ക്കു് അവ
നിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല.
െതണ്ടലും േനരിട്ടുള്ള േമാഷണവും അവൻ നിർത്തി.
ഇേപ്പാൾ പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങളാണു്. പേക്ഷ, അടി
സ്ഥാനപരമായി അവെന്റ ജീവിതതത്ത്വം പഴയതു
തെന്നയാണു്—ധനസമ്പാദനം. തകഴിയുെട ശ്രമം
അവെന്റ അച്ഛനാെരന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനായിരു
ന്നു. ഇത്രയുമായേപ്പാേഴക്കു് ആ െതണ്ടിെച്ചറുക്കെന്റ
തന്ത മുതലാളിത്തമാെണന്നു െതളിഞ്ഞു. െതണ്ടി
േയയും കള്ളേനയും മടിയേനയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും
അവരുെട ചിന്താഗതി രൂപീകരിക്കുന്നതും മുതലാ
ളിത്തമാെണന്നു െതളിഞ്ഞു. സമത്വവാദിയുെട മു
മ്പിൽ െകാണ്ടുവരെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ആ േചാദ്യം, െകാ
ണ്ടുവന്ന ആളിെന്റ സന്താനമാണു്. അതുെകാണ്ടു്
അവനു ൈധര്യമായി പറയാം. ‘ഇവനു േവണ്ടിയല്ല
ഞാൻ വാദിക്കുന്നതു്. ഇവൻ നിെന്റ സന്താനമാ
ണു്. ഇവനും നീയും ഇല്ലാതാകുവാനാണു്, ഇവെന
യും നിെന്നയും പുലർത്തുവാനല്ല ഞാൻ പണിെയടു
ക്കുന്നതു് !’ വളെര കുഴഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നത്തിനു് തകഴി
ഉത്തരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ‘മകളുെട മകൾ’ എന്ന
നിർേദ്ദാഷമായ േപരിട്ടിരിക്കുന്ന കഥ തകഴിയുെട
ആവനാഴിയിെല പാശുപതമാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
ഇത്രയും ഹൃദയേഭദിയായ മെറ്റാരു കഥ തകഴി എഴു
തിയിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. പല പരിശുദ്ധന്മാരും
കലിെകാണ്ടു വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പേക്ഷ, ആ
കഥയുെട ഫലെമന്താെണന്നു് ആേലാചിച്ചു േനാ
ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ശാന്തതയുമുള്ളവർക്കു േവെറാ
രു അഭിപ്രായമാണു് േതാന്നാവുന്നതു്. ആ അച്ഛനും
മകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഹൃദയവ്യഥയുെട ഭയങ്കരത്വം
വായനക്കാരെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിയുന്നു. അയാ
ളുെട െതറ്റിെന്റ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കൂ
ടുതലായി നല്ല ഒരുപേദശം െകാടുക്കാനില്ലേല്ലാ.
അതിൽ തകഴി പരിപൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഈ കഥയിെല സാേങ്കതികമാർഗ്ഗമാെണന്നു േതാ
ന്നുന്നു ആ വിജയത്തിെന്റ മുഖ്യകാരണം.
കണ്ണുള്ള ഒരു വായനക്കാരനു് പലവുരു വായിച്ചാലും
മതിവരാത്ത ഒമ്പതു കഥകൾ അടങ്ങിയ ഈ സമാ
ഹാരത്തിനു വിജയമാശംസിക്കാേന കഴിയൂ.
പ്രസന്നേകരളം, 6 െസപ്തംബർ 1946.
സി. െജ. വിചാരവും വീക്ഷണവും 1985.
□

സി. െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു
ന്നു സി. െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത
ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.
1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി. െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ

യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ
ന്റ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർന്നു് എം. പി. േപാൾ
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര
വർത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർത്തിച്ചു.
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 മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

