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സർക്കാരുംസംസ്കാരവും

സംസ്കാരത്തിെന്റ രംഗെത്ത�
ങ്കിലും ഈ ഉേദ്യാഗസ്ഥ
േമധാവിത്തം അവസാ�
നിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു്
പലേപ്പാഴും ആശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അവർക്കു് ഭാരിച്ച തുകകൾ
ശമ്പളം െകാടുക്കുന്നതിൽ
എനിക്കു് എതിരഭിപ്രായമില്ല.
പേക്ഷ, അവർ േറഡിേയാ�
േസ്റ്റഷനിൽനിന്നു് അമ്പതു്
ൈമലകെലെയങ്കിലും
താമസിക്കണെമേന്നർ�
പ്പാടു് െചയ്താൽ മതി.

സകല സർക്കാരും,
അേതതു് േവദെത്ത
പിടിച്ചു സത്യംെചയ്യു�
ന്നതായാലും സംസ്കാ�
രത്തിെന്റ ശത്രുക്കളാ�
യിരിക്കും എന്ന വി�
ശ്വാസക്കാരനാണു്
ഞാൻ. അങ്ങെനയിരി�
െക്ക ഈ േലഖനത്തി�
െനന്തു് പ്രസക്തിയാ�
ണുള്ളെതന്നു് ഞാൻ
എേന്നാടു േചാദിച്ചു�

േപാകുന്നു. തർക്കശാസ്ത്രപരമായി നീതീകരിക്കാ�
വുന്ന യാെതാരു മറുപടിയും എനിക്കു് ആ േചാദ്യ�
ത്തിനില്ല. പിെന്ന എഴുതുന്നെതന്തിനാെണന്നേല്ല?
അതിനു് രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നു്, ജനാധിപത്യ�
പരമായ ഭരണസമ്പ്രദായത്തിൽ കലയ്ക്കും സംസ്കാ�
രത്തിനും കുറെച്ചാരു െപാറുതികിട്ടുെമന്നു് ഒരു േന�
രിയ ആശ എന്നിൽ അവേശഷിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്.
രണ്ടാമെത്ത കാരണം, പ്രേയാജനെത്ത ലക്ഷ്യമാ�
ക്കിയുള്ളതല്ല. സാധാരണക്കാരെന്റ അജ്ഞതയും
അശ്രദ്ധയും നമ്മുെട സംസ്കാരെത്ത എത്രമാത്രം
പുറേകാട്ടു വലിക്കുെന്നന്നു് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ.
ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങൾെകാണ്ടും തൃപ്തിെപ്പടാത്ത�
വർ ഇതു് ഒരു അസംതൃപ്തെന്റ ജല്പനങ്ങളായി കണ�
ക്കാക്കിയാൽ മതി.

നമ്മുേടതുേപാെലയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തു് അധികാര�
വും ധനവും മാത്രമല്ല സർക്കാരിെന്റ കുത്തകയായി�
രിക്കുന്നതു്. വാക്കുകളുെട ഉച്ചാരണവും സംഗീതത്തി�
െന്റ ശ്രുതിയും ഭരണാധികാരിയുെട തറവാട്ടു മുത�
ലാണു്. സിവിൽലിസ്റ്റിെല നിലവാരമനുസരിച്ചാണു്
അഭിപ്രായങ്ങൾ വിലമതിക്കെപ്പടുന്നതു്. ചുരുക്കം
ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രെമടുക്കാം.

അഖിേലന്ത്യാ േറഡിേയായുെട ലക്ഷ്യം നമ്മുെടെയാ�
െക്ക സംസ്കാരം െപാക്കുകയാെണന്നാണു് െവയ്പു്.
അതിനുേവണ്ടി ഈ പാവെപ്പട്ട രാജ്യത്തു് േറഡി�
േയാ വാങ്ങിക്കുന്ന നിർഭാഗ്യവാന്മാരുെടയടുത്തുനി�
ന്നു് ഒരു വലിയ തുക പിരിെച്ചടുക്കുന്നുണ്ടു് [1]. ഒെരാ�
റ്റ അക്ഷരം എങ്കിലും നല്ലതു പറയാൻ ഇല്ലാത്ത
ഒരു കറക്കുകമ്പനിയാണിതു്. ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങ�
ളിൽ കയറിപ്പറ്റി പ്രമാണികളുെട ശ്വശുരവിഡ്ഢികൾ�
ക്കു് സുഖമുള്ള ആസനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ലാെത
ഇതുെകാണ്ടു് യാെതാന്നും ഇന്നുവെര സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ആ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒെന്നാ�
ന്നായി എടുത്തുേനാക്കാം. അവരുെട വർത്തമാന�
പ്രേക്ഷപണങ്ങെളക്കാൾ േഭദമായിട്ടാണു് നമ്മുെട
അരയന്ന പത്രങ്ങൾ ന്യൂസ് െകാടുക്കുന്നതു്. അതു്
എഴുതുന്നതു് (മലയാളെത്ത സംബന്ധിച്ചു) ‘േറഡി�
േയാ’ എെന്നാരു പുതിയ ഭാഷയിലാണു്, വായി�
ക്കുന്നതു് ‘േറഡിേയാ’രാഗത്തിലും. സംഗീതമാണു്
നമ്മുെട േറഡിേയായുെട പ്രധാനെതാഴിൽ. അതു
നന്നാകാൻ വളെര ന്യായമുണ്ടു്. പാറപ്പുറത്തു് ചി�
രട്ടയിട്ടുരക്കുന്നതുേപാെലയുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ചില
െതന്നിന്ത്യക്കാർ (ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണേത്ര) ഞര�
ങ്ങുന്നതു മാത്രമാണു് സംഗീതം! ഫിലിമിെല പാട്ടു
േവണെമന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നതു്. പേക്ഷ, ഈ
ഭാഗവതരന്മാർ മാതമല്ല, സംഗീതം എന്നുമാത്രം.
പാശ്ചാത്യസംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ മുഴുവനും എടു�
ത്തുകളയണെമന്ന ആജ്ഞയും ഓർക്കസ്ട്രായ്ക്കു പക�
രം ‘വാദ്യവൃന്ദ’പ്രേയാഗവും കൂടിയായേപ്പാൾ കാര്യം
േകമമായി. ഡൽഹിയിെല രാജകീയവിരുന്നുകൾ�
ക്കു് സാമ്പാറും ചുക്കുെവള്ളവും മാത്രമാകുന്ന കാ�
ലം അതിവിദൂരമെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു. ഏതായാലും
ഒരാശ്വാസമുണ്ടു്, ഈ ഭാഗവതരന്മാർെക്കങ്കിലും കു�
െറ പണം െകാടുക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. നാേടാടിപ്പാട്ടാണു്
മെറ്റാരിനം. ഇതു് ഉണ്ടാേക്കണ്ടതു് ദിവസക്കൂലിക്കു്
പണിെയടുക്കുന്ന ഒരു വർഗ്ഗമാണു്. പട്ടിണി ശമ്പള�
വും തീരാത്ത േജാലിയുമായി കഴിയുന്ന ഈ സാധു�
മനുഷ്യർ (അവർക്കു് കലാകാരന്മാർ എന്ന അധി�
േക്ഷപേപ്പരും ഔേദ്യാഗികമായി നല്കിയിട്ടുണ്ടു് ).

ഓേരാേരാ രാഷ്ട്രീകേസരക�
ളിൽ നിന്നു് പുറംതള്ളെപ്പട്ട
വസ്തുക്കെള ൈവസ്ചാൻസലറ�
ന്മാരായി നിയമിക്കുക, നാട്ടിെല
പ്രധാന വക്കീലന്മാെര പഠന�
വിഭാഗങ്ങളുെട സർവ്വാധികാ�
രിയാക്കുക, അമ്പേതാ, നൂേറാ
വർഷംമുമ്പു് േവണ്ടിയിരുന്ന
പാഠ്യപദ്ധതികൾ നിലനിറു�
ത്തുക—എന്തിനു് പറയുന്നു,
നമുക്കു് യൂണിേവഴ് സിറ്റികൾ
െചയ്യുന്ന േസവനം പരിേശാ�
ധിക്കാതിരിക്കുകയാണു് േഭദം.

ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
നമ്മുെട േറഡിേയാ
േസ്റ്റഷനുകളിൽനിന്നു്
എന്തു സാധനമാണു്
പുറത്തുവരിക എന്നു
ഞാൻ സംശയിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ഇവരിൽ പല�
രും കഴിവുള്ളവരാണു്.
പേക്ഷ, േജാലി കൂടുത�
ലും സൗകര്യക്കുറവും�
െകാണ്ടു് അവരുെട
സൃഷ്ടികൾ രണ്ടാംതര�
മായിത്തീരുകയാണു്. നാടകമാണു് മെറ്റാരിനം. കു�
െറ ഞരങ്ങുകയും മൂളുകയും കിതയ്ക്കുകയും െചയ്താൽ
േറഡിേയാ നാടകമായി എന്നാണവരുെട പക്ഷം.
അങ്ങെനയാണു് (ഒരു മണിക്കൂർ േനരേത്തയ്ക്കു് )
എഴുതിയുണ്ടാക്കിയാൽ ഉറുപ്പിക നാല്പത്തഞ്ചു് ! പി�
െന്ന ചില ‘ഫീസ് ’ ഉണ്ടു്. കപ്പ (മരച്ചീനി) േവവിക്കു�
ന്നെതങ്ങെന, പച്ചെവള്ളം കുടിക്കുന്നെതങ്ങെന,
മുതലായ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി. ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു�
േപായാൽ ഒരവസാനമില്ല. സംസ്കാരത്തിെന്റ രംഗ�
െത്തങ്കിലും ഈ ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമധാവിത്തം അവ�
സാനിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് പലേപ്പാഴും ആശിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. അവർക്കു് ഭാരിച്ച തുകകൾ ശമ്പളം െകാടു�
ക്കുന്നതിൽ എനിക്കു് എതിരഭിപ്രായമില്ല. പേക്ഷ,
അവർ േറഡിേയാേസ്റ്റഷനിൽനിന്നു് അമ്പതു് ൈമ�
ലകെലെയങ്കിലും താമസിക്കണെമേന്നർപ്പാടു് െച�
യ്താൽ മതി. അതതു് നാട്ടിെല ഭാഷയറിയാവുന്ന�
യാെള ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചുകൂടാ എന്നു നിയമ�
മുേണ്ടാ എെന്നനിക്കറിയില്ല, പേക്ഷ, അതതു് നാ�
ട്ടിൽ എെന്തങ്കിലും കലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവെര
േറഡിേയാ േസ്റ്റഷനകത്തു കടത്തരുെതന്നു് ഭരണ�
ഘടനയിൽ ഉെണ്ടന്നാണു് എെന്റ ബലമായ സംശ�
യം. അഥവാ, അങ്ങെന പറ്റിേപ്പായാൽ (പ്രേത്യകി�
ച്ചും സാഹിത്യകാരന്മാർ) അണ്ടർഗ്രൗണ്ടാകണെമ�
ന്നു നിയമമുണ്ടു്. േകശവേദവ് െതാണ്ണൂറുരൂപാ ശമ്പ�
ളത്തിനു േറഡിേയായുെട എഴുത്തുകാരനായാൽ
പിെന്ന അേദ്ദഹം അപേക്ഷപിക്കുന്നേതാ എഴുതു�
ന്നേതാ യാെതാന്നും സ്വന്തം േപരിലായിക്കൂടെത്ര.
അെത, ഇവെരാെക്ക േറഡിേയായിലുെണ്ടന്നു വരു�
ന്നതു് േറഡിേയായ്ക്കു് മാനേക്കടാണു്. ഓേരാന്നിലുമു�
ണ്ടേല്ലാ, അതിെന്റതായ ഒരു േപരും പാരമ്പര്യവും.
ഇെതാന്നും പറഞ്ഞിട്ടു വലിയ പ്രേയാജനമിെല്ലന്നു്
എനിക്കറിയാം. പേക്ഷ, നമ്മുെട ൈകയിൽനിന്നു്
ബലമായി പിരിക്കുന്ന നികുതിയിൽ ഒരു പെങ്കങ്കി�
ലും സിേലാൺ, േഗാവ എന്നീ േറഡിേയാേസ്റ്റഷനു�
കൾക്കു് നല്കിക്കൂേട? അവരുേടതാണേല്ലാ നാം സാ�
ധാരണ േകൾക്കാറുള്ളതു്.

1. അക്കാലത്തു് േറഡിേയായ്ക്കു് ൈലസൻസ് എടുക്കണമാ�
യിരുന്നു. േപാസ്റ്റ് ഓഫീസായിരുന്നു ൈലസൻസ് നല്കി�
യിരുന്നതു്—സായാഹ്ന.

മെറ്റാന്നു് വിദ്യാഭ്യാസരംഗമാണു്. ഉപരിപഠനത്തി�
നായി നല്ല ഒരു സംഖ്യ െചലവാക്കുന്നുെണ്ടന്നാണു്
സർക്കാർ അഭിമാനിക്കുന്നതു്. ഉേദ്യാഗക്കയറ്റത്തി�
നല്ലാെത ഈ അവസരം പ്രേയാജനെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും.
ഓേരാേരാ രാഷ്ട്രീകേസരകളിൽ നിന്നു് പുറംതള്ള�
െപ്പട്ട വസ്തുക്കെള ൈവസ്ചാൻസലറന്മാരായി നി�
യമിക്കുക, നാട്ടിെല പ്രധാന വക്കീലന്മാെര പഠ�
നവിഭാഗങ്ങളുെട സർവ്വാധികാരിയാക്കുക, അമ്പ�
േതാ, നൂേറാ വർഷംമുമ്പു് േവണ്ടിയിരുന്ന പാഠ്യപദ്ധ�
തികൾ നിലനിറുത്തുക—എന്തിനു് പറയുന്നു, നമുക്കു്
യൂണിേവഴ് സിറ്റികൾ െചയ്യുന്ന േസവനം പരിേശാ�
ധിക്കാതിരിക്കുകയാണു് േഭദം.

വിേദശത്തുള്ള ഉപരിപഠനം, സർക്കാർ ചലച്ചിത്രം,
െസൻസർേബാർഡുകൾ മുതലായ നമ്മുെട സം�
സ്കാരെത്തപ്രതി ഭരണവർഗ്ഗം െചയ്യുന്ന ഓേരാന്നി�
െനയും എടുത്തുേനാക്കിയാൽ കാണുന്നതു് ഒെരാറ്റ
കാര്യം മാത്രമാണു്. ഒരു ജനതയുെട സംസ്കാരം
നശിക്കും, ആ ജനതയും നശിക്കും.

അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ്

ഇൻഡ്യയിെല പ്രധാനമന്ത്രി
ഒരു സാഹിത്യകാരനാണു്. വി�
ദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ഒരു പണ്ഡിത�
നാണു്. പാർലെമന്റിൽ കലാ�
കാരന്മാർക്കു പ്രാതിനിധ്യവു�
മുണ്ടു്. എന്നിട്ടും, ഇെതല്ലാം
എങ്ങെന സംഭവിച്ചു എന്നാ�

ണു് അത്ഭുതം. സിംഹാസനങ്ങളുെട ചൂടു് മനുഷ്യെര
അന്ധരാക്കുമായിരിക്കാം. ആരറിഞ്ഞു! കാരണമ�
തെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന അശ്രദ്ധയാണു്. രാഷ്ട്രീയചതുരം�
ഗക്കളിേയാടു തട്ടിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ സംസ്കാരം ഒരു
അപ്രധാനകാര്യമായിത്തീരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഈ
അശ്രദ്ധെയ പരിഹരിക്കാൻ മാർഗ്ഗമുേണ്ടാ? എനി�
െക്കാരു മാർഗ്ഗവും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥന്മാർ മുകളിലുള്ള ഉേദ്യാഗങ്ങളിേലക്കും, ജനപ്ര�
തിനിധികൾ മന്ത്രിക്കേസരകളിേലക്കും േകന്ദ്രീകരി�
ച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ ആരാണു് േറഡിേയാ നന്നാക്കാൻ
ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക? ഈ പ്രമാണികൾ വിചാരി�
ച്ചാലല്ലാെത ഇതു് നന്നാകയുമില്ല. അവർക്കാെണ�
ങ്കിൽ അനുേമാദനേയാഗങ്ങളും ശിലാസ്ഥാപനങ്ങ�
ളും കഴിഞ്ഞു് ഒന്നിനും സമയമില്ല. അവർ േകൾക്കു�
ന്നില്ല. പിെന്ന േറഡിേയാ എങ്ങെനയിരിക്കുന്നുെവ�
ന്നു് എങ്ങെനയറിയും? അവർ വായന നിറുത്തിയിട്ടു്
കാലം കുെറയായി; പിെന്ന പുസ്തകെമഴുത്തു് എവി�
െടക്കിടന്നാെലന്താണു്. ഞാൻ ഈ േലഖനം എഴു�
തുന്നതു് ബി.ബി.സി.-യുെട ‘ലിസനറി’െന്റ പുറത്തു�
െവച്ചാണു്. േലാകത്തിേലക്കും നല്ല ഈ വാരിക
ഇവിെട മൂന്നണയ്ക്കു്…

െനഹ്റു

െതറ്റി. എനിക്കു് പിെന്നയും
െതറ്റി. ഞാൻ സ്വപ്നം കാണു�
കയാണു്. േപാസ്റ്റ് കവറിനു
രണ്ടണയാക്കി, െടലേഫാണി�
നു് വാെക്കണ്ണി പണംപിടുങ്ങി,
ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ െചലവാ�
ക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ, പുസ്തക�
മച്ചടിക്കാനുള്ള െവള്ളക്കടലാ�
സിനു് ചുങ്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ലാെത സംസ്കാരത്തി�
െനന്തുെചയ്യുെമന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കണം?

പൂനാ മലയാളി 1950.
അേന്വഷണങ്ങൾ 2004.

□
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https://ml.wikipedia.org/wiki/ജവഹർലാൽ_നെഹ്രു
https://en.wikipedia.org/wiki/Abul_Kalam_Azad
https://en.wikipedia.org/wiki/Abul_Kalam_Azad


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�
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

