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സി.െജ. േതാമസ്സിെന്റ രണ്ടു െചറിയ േലഖനങ്ങളാണു്
ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്, അര നൂറ്റാണ്ടി�
നും മുമ്പു് എഴുതിയതു്. ‘വലതു് ’ ‘ഇടതു് ’ അധികാര നിർ�
വഹണത്തിെല തകരാറുകെള സ്വതസിദ്ധമായ ൈശ�
ലിയിൽ ഇവയിലും സി െജ തുറന്നു കാട്ടുന്നു. അധികാ�
രത്താൽ ഉന്മത്തരാവുന്ന അധികാരികെള അവരുെട
മടയിൽ െചന്നു് േനരിടുന്ന ഇതിെല പരിഹാസത്തിൽ തി�
ളയ്ക്കുന്ന േരാഷവും കാണാൻ പറ്റും. സി െജ-യുെട പല
എഴുത്തുകളും സായാഹ്നയുെട വായനക്കാർ ഇതിനകം
ഇവിെട കണ്ടിരിക്കും. ഒന്നു് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ബുദ്ധി ജീവി�
തത്തിെന്റ ഒരടിസ്ഥാന സങ്കൽപ്പെത്ത സി െജ തെന്റ
എഴുത്തിലുടനീളം പിൻപറ്റുന്നതു് നമുക്കു് കാണാം. അതു്
അധികാര ബന്ധങ്ങളിെല സ്ഥാപനവൽക്കരണെത്ത
േനരിടുേമ്പാൾ ഈ എഴുത്തുകാരൻ പുലർത്തുന്ന ജാഗ്ര�
തയാണു്. ഈ െചറിയ കുറിപ്പുകളിലും അതു് കാണാം.
ഇക്കാലത്തു് അെതാരു ചില്ലറക്കാര്യവുമല്ല.

—സായാഹ്നപ്രവർത്തകർ



 ഞങ്ങൾ േയാഗ്യന്മാർ!

െവള്ളം െകാണ്ടുവരൂ. ഞങ്ങൾ ൈക കഴുകെട്ട.
ഞങ്ങൾക്കു് ഇന്ത്യയുെട രക്തത്തിൽ പങ്കില്ല!

അവർ റഷ്യക്കാരാണു്. അവർക്കു് േദശാഭിമാനമില്ല.
അവർ ആർഷഭാരതത്തിെന്റ ശത്രുക്കളാണു്. സമര�
ത്തിെന്റ ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും അവർ ഞങ്ങെള വഞ്ചി�
ച്ചു. അവരാണു് ഇന്നെത്ത കുഴപ്പത്തിെനല്ലാം കാര�
ണം. അവർ നശിക്കെട്ട!

അവർ ഒന്നും തിരിയാത്ത െവറും െതാഴിലാളികെള
ഇളക്കിവിടുന്നു. കൂലി കൂടുതൽ േചാദിക്കുന്നു. അവ�
രാണു് സാധാരണക്കാരെന അനുസരണമില്ലാത്ത�
വനാക്കിത്തീർത്തതു്. ഞങ്ങളുെട ദിവ്യമായ േന�
തൃത്വെത്ത േചാദ്യം െചയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചതും അവർ
തെന്ന. അവരുെട സംസാരം േകട്ടാൽേത്താന്നും,
ഞങ്ങൾ െവറും മനുഷ്യരാെണന്നു് ! അവർ തുലയെട്ട!

അവർ നിരീശ്വരന്മാരാണു്, സദാചാരമില്ലാത്തവരാ�
ണു്. അവർ േക്ഷത്രത്തിൽ േപാകുന്നില്ല, ഹജ്ജിനു്
േപാകുന്നില്ല, കുമ്പസാരിക്കുന്നുമില്ല, അവർക്കു് നീ�
തിയില്ല, െനറിയില്ല, സത്യമില്ല, മര്യാദയില്ല, ഒന്നുമി�
ല്ല. അവെര വളെര പണ്ടുതെന്ന ഈശ്വരൻ ശപിച്ചു
വിട്ടിരിക്കുകയാണു്.

ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാെണന്നവർ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ
ജിന്നയുമായി സന്ധിയുണ്ടാക്കണെമന്നു് അവർ പ്ര�
ചരണം െചയ്തു. അവെര േതാല്പിക്കുവാൻേവണ്ടി
ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യെയ പങ്കിട്ടു.

അവർ റഷ്യയുെട ഏജന്റുമാരാണു്. അതുെകാണ്ടു്
ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടെന്റയും അേമരിക്കയുെടയും േസാൾ
ഏജൻസി എടുത്തു. അവർ റസാക്കാർമാെര എതിർ�
ത്തു. േപാരാഞ്ഞിട്ടു് ഇേപ്പാഴും ഗവർെമ്മണ്ടിെന
എതിർക്കുന്നു.

അവർ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു്
ഞങ്ങൾ അവെര െവടിെവക്കുന്നു. അവർ അഹിം�
സയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു് അവെര
ലാത്തിച്ചാർജ്ജ് െചയ്യാെത നിവൃത്തിയില്ലാതായിരി�
ക്കുന്നു.

റഷ്യയിൽ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അതുെകാണ്ടു് ഞ�
ങ്ങൾ 144 പാസ്സാക്കുന്നു. റഷ്യയിൽ ഏകകക്ഷി�
േമധാവിത്വമാണു്. അതുെകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ ഇവിെട
മെറ്റാരു പാർട്ടിേയയും അനുവദിക്കുകയില്ല.

അവരുെട പത്രങ്ങളിൽ ഞങ്ങെള വിമർശിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ടു് അവെയ തടയാെത നിവൃത്തിയില്ല.

അവർ ഉൽപാദനക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു. അതുെകാ�
ണ്ടാണു് േറഷൻ കിട്ടാത്തതു്. അവർ കൂലി കൂടുതൽ
േചാദിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ പഞ്ചസാരയു�
െട വിലകൂട്ടി.

അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകെള വഴിെതറ്റിക്കു�
ന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ േപാലീസും പട്ടാളവും
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

അവർ െതാഴിലാളിസംഘടന തട്ടിെയടുത്തു. അതു�
െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ ഒറ്റരാത്രിയിൽ 1,00,00,00,000
അംഗങ്ങെളേച്ചർത്തു് മെറ്റാന്നുണ്ടാക്കി. കർഷക�
സംഘടനയുെട കാര്യവും തൈഥവ. വിദ്യാർത്ഥി
ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിലും അങ്ങിെനെയാന്നു് ഗർഭത്തിലുണ്ടു്.

അവർ ചാരവൃത്തി നടത്തുന്നു. അേപ്പാൾ ഉേദ്യാഗ�
ങ്ങെളല്ലാം ഞങ്ങളുെട മരുമക്കൾക്കും, അളിയന്മാർ�
ക്കും െകാടുക്കാെത എന്തുെചയ്യും? േകാൺട്രാക്ടു�
കൾ ഞങ്ങൾ തെന്നെയടുക്കുകയാണു് അതുെവറു�
െത ത്യാഗത്തിെന്റ പ്രതിഫലം. അതിലും അവർക്കു്
അസൂയയാണു്.

അവർ ക്ഷമയില്ലാത്തവരാണു്. ഒരു ഇരുനൂറുവർഷ�
െമങ്കിലും അവർക്കു് ക്ഷമിച്ചുകൂേട? ഇേപ്പാൾ െവറും
രണ്ടുവർഷേമ ആയിട്ടുള്ളൂ.

അവർ കുപ്രചരണം നടത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒന്നു െച�
യ്തിട്ടിെല്ലന്നാണവർ പറഞ്ഞുപരത്തുന്നതു്. ഞങ്ങൾ
മദ്യനിേരാധം നടപ്പിലാക്കിയിേല്ല? ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ചി�
േല്ല? ഐക്യേകരളം െകാടുത്തിേല്ല? ആർ.എസ് .
എസ്സിെന തകർത്തിേല്ല?

അവർ ബർമ്മയുേടയും ൈചനയുേടയും കഥ പറയു�
ന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ െസ്പയിനിെന്റയും േപാർ�
ട്ടുഗലിെന്റയും കഥ പറയുന്നു.

നൂറുവർഷം മുമ്പു് അവർ ഒരു േപ്രതമായിരുന്നു,
ഇന്നവർ ജീവനുള്ള േപ്രതമാണു്. അവർ പാപിക�
ളാണു്, െതറ്റുകാരാണു്, കുറ്റക്കാരാണു്, േപാക്രികളാ�
ണു്, െതമ്മാടികളാണു്.

ഞങ്ങേളാ? ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധന്മാരാണു്, പച്ചെവ�
ള്ളം ചവച്ചുകുടിക്കുന്നവരാണു്. ഞങ്ങൾ മാന്യന്മാരാ�
ണു്. ഞങ്ങൾ അഹിംസാവ്രതക്കാരാണു്. അതിെന
േചാദ്യംെചയ്യുന്നവെരെയല്ലാം ഞങ്ങൾ െവടിെവ�
ച്ചുകളയും. ഞങ്ങൾ സസ്യഭുക്കുകളാണു്. ഞങ്ങൾ
സർവ്വജ്ഞന്മാരാണു്. ഞങ്ങൾ സുന്ദരന്മാരാണു്.
ഞങ്ങളുെട വിയർപ്പിൽേപാലും സുഗന്ധമാണു്.
ഞങ്ങൾക്കു് “െതറ്റാവര”മുണ്ടു്. ഞങ്ങൾ ഈശ്വര�
െന്റ പ്രതിപുരുഷന്മാരാണു്, അല്ല, ഞങ്ങൾ തെന്ന�
യാണു് ൈദവം.

പട്ടിണിയുെണ്ടങ്കിൽ അതു് അവരുെട െതറ്റാണു്.
പകർച്ചവ്യാധിയുെണ്ടങ്കിൽ അതു് അവരാണു് പകർ�
ത്തുന്നതു്. അവരാണു് െതാഴിലില്ലായ്മയുണ്ടാക്കിയ�
തു്. അവരാണു് ഉൽപാദനം കുറച്ചതും വിലകൂട്ടിയ�
തും. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുെട കരുണ േനാക്കു! അവ�
രിൽ എത്രയായിരം േപർക്കു് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം
െകാടുക്കുന്നു! പിെന്നയും അവർ പിറുപിറുക്കുകയാ�
ണു്. എെന്താരു നന്ദിയില്ലാത്ത വർഗ്ഗം!

നാട്ടിെല സർവ്വകുഴപ്പങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി അവ�
രാണു്. ഞങ്ങളല്ല.

െവള്ളം െകാണ്ടുവരൂ. ഞങ്ങൾ ൈക കഴുകെട്ട.
ഞങ്ങൾക്കു് ഇന്ത്യയുെട രക്തത്തിൽ പങ്കില്ല!

ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചും പതിനാറും വിജയിക്കെട്ട!

ജയ്ഹിന്ദ് !

ജയേകരളം 13 ആഗസ്റ്റ് 1949.
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പിെന്നേയാ?

“…അേത. അങ്ങെന േലാകവിപ്ലവം ഉണ്ടാകും. ശരി.
പിെന്ന?”

“പിെന്ന, അധ്വാനിക്കുന്നവെന്റ സർവാധിപത്യം
സ്ഥാപിക്കും. ഇത്തിക്കണ്ണിവർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാം പറി�
ച്ചുകളയെപ്പടും. അങ്ങെന നീതിനടപ്പിലാകും. അങ്ങ�
െന വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സമുദായം സ്ഥാപിക്ക�
െപ്പടും.”

“ശരി. പിെന്ന?”

“പിെന്നേയാ? പിെന്നെയന്താ, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉല്പാദ�
നം ആരംഭിക്കും.”

“പിെന്ന?”

“എന്തു പിെന്ന?”

“അതു കഴിഞ്ഞിെട്ടന്താെണന്നാണു് ഞാൻ േചാദി�
ച്ചതു്.”

“ഏതു കഴിഞ്ഞിട്ടു്.”

“ഈ വിപ്ലവെമാെക്ക കഴിഞ്ഞിേട്ട.”

“േചാദ്യം മനസ്സിലായില്ല.”

“ഈ സമരമിേല്ല സമരം. വിപ്ലവെമാെക്കക്കഴിഞ്ഞു്
എല്ലാവർക്കും േവണ്ടെതല്ലാം കിട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കു�
േമ്പാൾ എന്താണു് സമരം?”

“നിങ്ങൾ ഒരു സമരപ്രിയനാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
അെന്നാരു സമരവുമുണ്ടാകയില്ല.”

“ഇേല്ല. വളെര നന്നായി. പേക്ഷ, ൈവരുദ്ധ്യം
എെന്നാന്നിേല്ല?”

“എന്തു ൈവരുദ്ധ്യം?”

“ഈ ഡയലക്റ്റിക്സിെല ൈവരുദ്ധ്യം. അതാണു് ഞാൻ
േചാദിച്ചതു്.”

“ഓ അതു്. അേല്ല… അതു്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും
തമ്മിൽ ആയിരിക്കും. അതു് സമരം തെന്നയാണു്.”

“അതു് പണ്ടുമുതൽ നടന്നുവരുന്നതേല്ല? അന്നതിനു
പ്രേത്യകമായിെട്ടന്താണുള്ളതു്?”

“ഒന്നുമില്ല.”

“േപാെരങ്കിൽ മനുഷ്യ സമുദായത്തിനകത്തും ഡയല�
ക്റ്റിക്സ് ഇേല്ല? വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ല. ശരിയാേണാ?”

“ശരി.”

“ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ശരിയാേണാ?”

“ശരി.”

“ആരു തമ്മിലാണു ൈവരുദ്ധ്യം?”

“ഉല്പാദകനും ഉപേഭാക്താവും തമ്മിൽ.”

“അന്നു് പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയിേല്ല?”

“തീർച്ചയായും.”

“പിെന്നെയങ്ങെനയാണു് ഉൽപാദകനും ഉപേഭാ�
ക്താവും തമ്മിൽ ൈവരുദ്ധ്യം? േപാെരങ്കിൽ സകല
ഉൽപാദകനും മെറ്റാരുതരത്തിൽ ഉപേഭാക്താവ�
േല്ല, മറിച്ചും? അതുംേപാെരങ്കിൽ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
ഉല്പാദകനും ഉപേഭാക്താവും തമ്മിൽ ൈവരുദ്ധ്യ�
മിേല്ല? അതുതീർക്കാനേല്ല വിപ്ലവം നടത്തുന്നതു�
തെന്ന?”

“അങ്ങെനയല്ല. ൈവരുദ്ധ്യം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മി�
ലായിരിക്കും.”

“വിപ്ലവം കഴിയുേമ്പാൾ പുരുഷൻ അടിമത്തം ആരം�
ഭിക്കുേമാ?”

“ഇല്ല.”

“സ്ത്രീയുെട അടിമത്തം തുടരുേമാ?”

“ഒരിക്കലുമില്ല.”

“പിെന്നെയങ്ങെനയാണു് അവർ തമ്മിൽ ൈവ�
രുദ്ധ്യം?”

“അതല്ല. അത്തരം ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒന്നുംതെന്ന
ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല.”

“ഡയലക്റ്റിക്കൽ ഫിേലാസഫി നിലനില്ക്കുേമാ?”

“അതു് സനാതനമാണു്.”

“രാഷ്ട്രം തുടരുേമാ?”

“ആചാര്യൻ പറഞ്ഞതുേപാെല, രാഷ്ട്രം വാടിക്കരി�
ഞ്ഞുേപാകുംവെര രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കും.”

“രാഷ്ട്രത്തിനു് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരിക്കുേമാ?”

“ഉണ്ടായിരിക്കും.”

“അവർ ജനങ്ങൾ പറയുന്നതുേപാെല െചയ്യുേമാ?”

“െചയ്യും.”

“എന്താണുറപ്പു്?”

“ഇന്നും ഭരണഘടനകളിേല്ല?”

“ഉണ്ടു്”

“അധികാരികൾ അതിെന അനുസരിക്കാറുേണ്ടാ?”

“ചുരുക്കമാണു്.”

“അേന്നാ?”

“അന്നു് ൈവരുദ്ധ്യമുണ്ടായിക്കൂെട, ഭരണകർത്താക്ക�
ളും ഭരണീയരും തമ്മിൽ?”

“എനിക്കാേലാചിക്കണം.”

“എങ്കിൽ ഇതുംകൂടി ആേലാചിക്കുക. അന്നു് ശാ�
സ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കുേമാ? കലാകാരന്മാർ
ഉണ്ടായിരിക്കുേമാ? തത്ത്വജ്ഞാനികൾ ഉണ്ടായിരി�
ക്കുേമാ? വിപ്ലവം മുതൽ മനുഷ്യസമുദായം നിശ്ചല�
മാകുേമാ? മതക്കാരുെട സ്വർഗ്ഗംേപാെല നിത്യാന�
ന്ദം സമാരംഭിക്കുേമാ?”

“ആേലാചിക്കാം. പേക്ഷ, ഇത്രയേങ്ങാട്ടു് നീട്ടി ആേലാ�
ചിച്ചതുെകാണ്ടു് ഇേപ്പാൾ എന്താണു് ഫലം?”

“ഒന്നുമില്ല. നമുക്കു് ചായകുടിക്കാം.”

ഇവൻ എെന്റ പ്രിയപുത്രൻ 1953.

□
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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

