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ഗട്ടറിെന്റ പ്രേയാജനം
ഈയിെടയായി സഞ്ജയൻ എഴുതുവാൻ ആഭ്യസി
ച്ചുവരുന്ന പത്രഭാഷയിൽ പറയുകയാെണങ്കിൽ,
സഞ്ജയെന്റ മനഃസ്ഥിതി വിപ്ലവപരമല്ലാത്തതും
സമാധാനപരമായതും ആണു്. എന്നു െവച്ചാൽ,
ആളുകൾക്കു് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ, വിപ്ലവം
െതേക്കാട്ടു േപാകുേമ്പാൾ സഞ്ജയൻ േനെര വട
േക്കാേട്ടക്കു് നടക്കുെമന്നാണർത്ഥം. ഈ കാരണം
െകാണ്ടു് കഴിഞ്ഞ െവള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കല്ലായി േറാ
ഡിൽെവച്ചു നടന്ന ലഹളയിൽ പങ്കുെകാള്ളാത്ത
തിെനപ്പറ്റിയും, അതു് കണ്ടുനിൽക്കാത്തതിെനപ്പറ്റി
യും, ആെകക്കൂടി േനാക്കുന്നതായാൽ, സഞ്ജയന്നു്
സേന്താഷമാണുള്ളതു്, പേക്ഷ, തീർത്താൽ തീരാ
ത്ത ഒരു വ്യസനവുമുണ്ടു്. അതിെനക്കുറിച്ചു് പറയു
ന്നതിന്നുമുമ്പു് ലഹളയുെട ആരംഭെത്ത ലഘുവായി
വിവരിക്കാം.
***

ഒരു മിനുട്ടു് ക്ഷമിക്കിൻ—ആ േപരു് ഞാൻ ഒന്നുകൂ
ടി റിഫർ െചയ്യെട്ട—മതി. നമ്മുെട ജനാബ് ഹർജി
അബ്ദുൾസത്താർ ഹാജി ഇസ്സാക്ക് േസട്ടു സാഹിബ്
ബഹദൂർ അസംബ്ലി തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ വിജയിയായ
വിവരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കക്ഷിക്കാർ െവള്ളിയാഴ്ച
ഉച്ചതിരിഞ്ഞേപ്പാളറിഞ്ഞു. ഈ വിവരം അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ കക്ഷിക്കാരറിഞ്ഞ വിവരം അഞ്ചു മിനിട്ടി
ന്നകത്തു് േകാഴിേക്കാടു് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിെല കമ്പി
ത്തൂണുകൾകൂടി അറിഞ്ഞു, രാത്രി പ്രസ്തുത വിജയ
െത്ത പ്രമാണിച്ചു് ആയിരത്തിൽ ചില്വാനം ആളുക
ളടങ്ങിയ ഒരു േഘാഷയാത്ര ഗാസ്വിളക്കുകേളാടും
ബാന്റുവാദ്യേത്താടും കീ–െജ. വിളിേയാടും ആർഭാ
ടേത്താടുംകൂടി നഗര പ്രദക്ഷിണത്തിെന്നാരുങ്ങി.
കല്ലായി േറാഡിൽെവച്ചു് ചിലർ ഈ േഘാഷയാത്ര
െയ തടഞ്ഞു. വാേക്കറ്റമായി. കശപിശയായി. തി
ക്കും തിരക്കുമായി. ഉന്തുംതള്ളുമായി. പാച്ചലും വീഴ
ലുമായി. െപാട്ടലും െപാളിയലുമായി. ബഹളമായി.
ലഹളയായി. കലാപമായി. “കുലുകുല”മായി.
***

ബാന്റുവാദ്യക്കാർ ആദ്യം ഓടിെയന്നു പറേയണ്ട
തില്ലേല്ലാ. ഈ പാവങ്ങളാണു് മുന്നിൽ േപാേകണ്ടു
ന്നതു്. അവർ പാർട്ടിയും കീർട്ടിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത
കൂട്ടരാണു്. കൂലിെകാടുത്താൽ “പ—െപപ്പര െപ
രെപര”െയന്നു പറഞ്ഞു് ആരുെട മുന്നിലും അവർ
നടക്കും. ആ സാധുക്കളുെട കഷ്ടപ്പാടു് േനാക്കിൻ!
എനി െമലിൽ ഇത്തരം േഘാഷയാത്രകളുെട പി
ന്നിൽ മാത്രേമ തങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളു, എന്നു് അഖി
ലഭാരതബാന്റുകാരുെട േകാൺഫ്രൻസിൽ െവച്ചു്
അവർ തീർച്ചെപ്പടുത്തുവാൻ ഭാവമുെണ്ടന്നു് േകട്ടു.
അതിരിക്കെട്ട. ബാന്റുകാരുെട ഈ പാച്ചൽ കാ
ണ്മാൻ സാധിക്കാെത േപായതിനാലാന്നു് സഞ്ജ
യന്നു് വലിയ വ്യസനമുള്ളതു്. നിങ്ങൾ ബാന്റിൽ
പാത്തിചികിത്സക്കാർക്കു് െവള്ളം കാച്ചുവാൻ ഉപ
േയാഗിയ്ക്കെപ്പടുന്ന െചേമ്പാളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗം
ഭീര “ഡ്രം” കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ? അതു് േദഹേത്താടു് െക
ട്ടിയുറപ്പിച്ച വിദ്വാൻ മരണഭയേത്താടുകൂടി ഓടിയ
ഓട്ടം ഒന്നു് കണ്ണു ചിമ്മി ആേലാചിച്ചു േനാക്കുവിൻ!
എെന്താരു മായാത്ത ചിത്രമാണത് ! മാനിെന്റ ചുറ്റും
ചുറഞ്ഞ േപരുമ്പാമ്പിെനേപ്പാെല േദഹെത്ത ചുറ്റി
ക്കിടക്കുന്ന ആ വലിയ േകാളാമ്പിക്കുഴൽ വഹിച്ച
മനുഷ്യെന്റ പാച്ചലും സ്മരണീയമാണു്.
***

എനിെയാരു പ്രാവശ്യം ഇത്തരെമാരു ഘട്ടത്തിൽ
ബാന്റുവാദ്യേത്താടുകൂടി ഒരു േഘാഷയാത്രയുണ്ടാ
കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ ആ വിവരം ദയെചയ്തു സഞ്ജയ
െന അറിയിക്കേണ. അടി ഒേന്നാ രേണ്ടാ െകാ
ണ്ടാൽ എന്താണു് ? കാേണണ്ടതു് കണ്ടു, എന്നുള്ള
തു് വലിയ സമാധാമേല്ല?
***

അടിച്ചവർ ഉപേയാഗിച്ച പ്രധാന ആയുധങ്ങൾ െച
രിപ്പു്, േസാഡാക്കുപ്പി, സർവ്വത്തുകുപ്പി ഇവയായിരു
ന്നുേപാലും. അടുത്തവർ അധികവും മുഖംെകാണ്ടുത
െന്നയാണു് തടുെത്തെതന്നു േകട്ടു.
അതുസമേയ ബത ലാത്തിയുമായിപ്പുതിേയമക്കാർ വരവുതുടങ്ങി.
‘ഹും’ കാരേത്താടിടവും വലവും
ശങ്കെവടിഞ്ഞവർ തച്ചുതുടങ്ങി.
േസട്ടുകളും…
പത്രാധിപർ: േസട്ടുകേളാ?
സഞ്ജയൻ: ‘േസട്ടുമാർ’ എന്നാണു് േവണ്ടെതന്നു്
േതാന്നുന്നു. പേക്ഷ, വൃത്തം ഒപ്പിക്കേണ്ട?
േസട്ടുകളും, പല കുട്ടികളും,
ചില പട്ടന്മാരും, േകാമട്ടികളും,
േകാട്ടം വിെട്ടാരു െചട്ടികേള,
േവെറക്കൂട്ടംകൂടും കൂട്ടക്കാരും,
പട്ടാണികളും, േവാട്ടുപിടിപ്പാെനാേട്ടെറപ്പണിെചയ്തുള്ളവരും,
േഗാഷ്ടികൾ കാട്ടും േചട്ടകളും,
പരിതുഷ്ടിെയാെടാത്തു വിളിക്കുന്നവരും,
നായന്മാരും, തിയ്യരു, മനവധി
േതായന്മാരും േതാന്ന്യാസികളും,
ശുണ്ഠികടിക്കും േമധാവികളും,
ശണ്ഠ പിടിക്കും മൂേധവികളും,
മലയാളികളും, പരേദശികളും,
തലയാളികളും, െതാഴിലാളികളും,
ധാരാളികളും ദീപാളികളും,
േപാരാളികളും, േകാമാളികളും,
െപരുവഴിേപാകം പാന്ഥന്മാരും,
െതരുവിൽെത്തണ്ടും മണ്ടന്മാരും.
പത്രാധിപർ: താൻ മതിയാക്കുേന്നാ ഇല്ലേയാ?
സഞ്ജയൻ: എന്നാൽ മട്ടു മാറ്റാം,
***
(മട്ടു മാറി)

വിവിധജനമിത്തരം നാലുപാടും തദാ
വിധിവിഹിതമിത്ഥെമേന്നാർത്തു പായുംവിെധൗ
െപരുവഴിയിൽ വീണുടൻ മുട്ടുകൾ െപാട്ടിയും
തരുനിരയിൽ മുട്ടിയും മുഷ്ക്കുകൾ കാട്ടിയും
തമിഴു മലയാളവും ഹിന്ദിയും ഹൂണിയും
െതരുെതെരയുതിർക്കയും തല്ലുകൾ െകാൾകയും
അതിമലിനവാട്ടറും നാറ്റവും േചർന്നിടും
നരകസമഗട്ടറിൽച്ചാടിപ്പതിക്കയും,
പലതരമുഴന്നവെറാെക്കയും െചാല്ലുകിൽ
ശിവ, ശിവ നിറഞ്ഞുേപാം പത്രികാപംക്തികൾ.
പത്രാധിപർ: അതു് ഏതായാലും േവണ്ട!
സഞ്ജയൻ: ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാണങ്ങുേന്ന!
***

ഈ അടിയും പിടിയുെമാെക്കക്കണ്ടു് ഭയന്നു് ഒരു ഗ്ര
ഹപ്പിഴക്കാരൻ നിരത്തിന്നു് ഒരു വശത്തുള്ള ഒരു
ഷാപ്പിെന്റ വരാന്തയിൽച്ചാടിക്കയറി താൻ രക്ഷ
പ്രാപിച്ചു എന്ന നിലയ്ക്കു് നിന്നിരുന്നു. പേക്ഷ, രാ
േമശ്വരത്തു േപായാലും ശനീശ്വരൻ കൂെടയുണ്ടാ
യിരിക്കെമന്നു് അയാൾ ആേലാചിച്ചില്ല. ഒരടി കി
ട്ടിയേതാടുകൂടി അേദ്ദഹം ഓവിൽ മറിഞ്ഞുവീണു.
പാളത്തിെല ഗട്ടറാണു്. അതു് മറക്കരുതു്. “അടി
സാരമില്ല; ആ വീഴ്ചയാണു് കഠിനം” എന്നു് അയാൾ
പറഞ്ഞുവെത്ര. േമപ്പടിയാൻ ഇേപ്പാൾ എവിെടയു
െണ്ടന്നറിയുന്നില്ല. ഐഹികസുഖങ്ങളുെട തുച്ഛത
മനസ്സിലാക്കി സന്യസിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു് ചിലർ
പറയുന്നു. ഒരു വണ്ടി േസാപ്പുംെകാണ്ടു് പ്രയാഗയ്ക്കു്
േപായിട്ടുെണ്ടന്നാണു് മെറ്റാരു പ്രസ്താവം. ജന്മാ
ന്തരങ്ങളിൽെച്ചയ്ത പാപം മുഴുവൻ ഒെരാറ്റ മിനുട്ടു
െകാണ്ടു് നശിച്ചു േപായതിനാൽ പ്രസ്തുതെന േദവ
കൾ താങ്ങിെയടുത്തു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി
ആകാശഗംഗയിൽ കുളിപ്പിച്ചുെവന്നും, കുളി കഴിഞ്ഞ
തിന്നുേശഷം ആകാശഗംഗ കടുക്കമഷിേപാെല,
കാളിന്ദിേപാെല, കറുത്തുേപാെയന്നും ഒരു കവി
ഉൽേപ്രക്ഷിക്കുന്നു.
***

ഈ സംഭവം േനാട്ടുെചയ്യുവാൻ ഗവർേമ്മേണ്ടാടു്
സഞ്ജയൻ ഉപേദശിക്കുന്നു. സത്യാഗ്രഹസമരം
എനി എേപ്പാെഴങ്കിലും തുടങ്ങിയാൽ വളണ്ടിയർ
മാെര അടിയ്ക്കരുെതന്നു് സഞ്ജയൻ ശിപാർശിെച
യ്യുന്നു. ഭീരുക്കൾ മാത്രേമ അടി േപടിക്കുകയുള്ളു.
പിക്കറ്റുെചയ്യുന്നവെര ഓേരാന്നായി പാളയത്തിെല
ചാലിൽ പിടിച്ചുമുക്കുെമന്നു് ഗവർേമ്മണ്ട് പ്രഖ്യാപ
നം െചയ്താൽ മതി. ഒെരാറ്റക്കുട്ടിെയ പുറത്തു കാണു
കയിെല്ലന്നു് സഞ്ജയൻ ഗ്യാരണ്ടി െചയ്യുന്നു.
***

അടിെയസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം ആെക അടിക
ളുെട ഒരു കണെക്കടുക്കുവാൻ, േവെറ പണിെയാ
ന്നും തല്ക്കാലം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് ചില തിരെഞ്ഞ
ടുപ്പു് ഏജന്റുമാർ ഒരുങ്ങീട്ടുെണ്ടന്നറിയുന്നു. അടിക
െള േഘാഷയാത്രക്കാർക്കു കിട്ടിയതു്, തടഞ്ഞുനിർ
ത്തിയവർ വാങ്ങിയതു്, കാണികൾ െകാണ്ടതു്, ഇൻ
േവലിഡ്ഡ് അടികൾ (ആർക്കും െകാള്ളാെത േപായ
തു്) ഇങ്ങെന തരംതിരിച്ചു് എണ്ണിക്കണക്കാക്കി ഒരു
േസ്റ്ററ്റുെമന്റ് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാെണന്നു നഗര
ത്തിൽ ബലമായ പ്രസ്താവമുണ്ടു്.
21-11-’34

□

സഞ്ജയൻ
പ്രശസ്തനായ ഒരു മലയാള സാ
ഹിത്യകാരനാണു് സഞ്ജയൻ.
സഞ്ജയൻ എന്നതു് തൂലികാനാ
മമാണു്, യഥാർത്ഥനാമം മാ
ണിേക്കാത്തു് രാമുണ്ണിനായർ
(എം. ആർ. നായർ) എന്നാണു്.
(ജനനം: 1903 ജൂൺ 13 – മരണം: 1943 െസപ്റ്റം
ബർ 13). തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് 1903 ജൂൺ 13-൹ ജനിച്ചു.
തെന്റ കൃതികളിൽ സഞ്ജയൻ, പാറപ്പുറത്തു സഞ്ജയൻ,
പി. എസ്. എന്നിങ്ങെന പലേപരിലും അേദ്ദഹം സ്വയം
പരിചയെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.

കുടുംബം

1903 ജൂൺ 13-൹ തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് ഒതേയാത്തു് തറ

വാട്ടിൽ മാടാവിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യരുെടയും പാറു
വമ്മയുെടയും മകനായാണു് സഞ്ജയൻ ജനിച്ചതു്. പിതാ
വു് തലേശ്ശരി ബാസൽ മിഷൻ ൈഹസ്കൂളിൽ മലയാളപ
ണ്ഡിതനായിരുന്നു. കടത്തനാട്ടു രാജാവു് കല്പിച്ചുെകാടു
ത്ത സ്ഥാനേപ്പരായിരുന്നു ൈവദ്യർ എന്നതു്. കവിയും
ഫലിതമർമ്മജ്ഞനും സംഭാഷണചതുരനുമായിരുന്ന
കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യർ 42-ാം വയസ്സിൽ മരിച്ചുേപായി.
അച്ഛെന്റ കാലേശഷം രാവുണ്ണിയും സേഹാദരങ്ങളും മാ
ടാവ് വിട്ടു് ഒതേയാേത്തക്കു തിരിച്ചുേപാന്നു.
ൈവദ്യരുെട രണ്ടാമെത്ത പുത്രനായിരുന്നു രാമുണ്ണി.
രണ്ടു വയസ്സിനു മൂപ്പുള്ള, മൂത്തമകൻ കരുണാകരൻ നാ
യർ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ തഹസീൽദാരായിരുന്നു. നല്ല
കവിതാവാസനയുണ്ടായിരുന്ന കരുണാകരൻ നായർ
രാമുണ്ണി നായർ മരിക്കുന്നതിനു് ഒന്നര വർഷം മുേമ്പ മരി
ച്ചുേപായി.
എം. ആറിെന്റ ഇളയ സേഹാദരിയായിരുന്നു പാർവ്വതി
എന്ന പാറുക്കുട്ടി. എം. ആറിനു വളെരയധികം വാത്സ
ല്യമുണ്ടായിരുന്ന അനുജത്തിെയ പി. കുട്ടി എന്നായിരു
ന്നു അേദ്ദഹം വിളിച്ചിരുന്നതു്. േകാഴിേക്കാട്ടു സാമൂതിരി
ൈഹസ്കൂൾ െഹഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്ന പി. കുഞ്ഞിരാമൻ
നായരായിരുന്നു പാറുക്കുട്ടിയുെട ഭർത്താവു്.
ൈവദ്യരുെട അകാലചരമത്തിനുേശഷം ഏെറ വർഷ
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, േവണ്ടെപ്പട്ടവരുെട നിർബന്ധ
ത്തിനു വഴങ്ങി സഞ്ജയെന്റ അമ്മ, പിണറായി പുതിയ
വീട്ടിൽ േഡാ. ശങ്കരൻ നായെര പുനർവിവാഹം െചയ്തു.
ഇങ്ങെന കുഞ്ഞിശങ്കരൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരൻ എനീ
േപരുകളിൽ മൂന്നു് അനുജന്മാെരക്കൂടി രാമുണ്ണിയ്ക്ക് ലഭി
ച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം

തലേശ്ശരി ബ്രാഞ്ച് സ്കൂൾ, തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്,
പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയാ േകാേളജ്, െചൈന്ന ക്രിസ്ത്യൻ
േകാേളജ്, തിരുവനന്തപുരം േലാ േകാേളജ് എന്നിവിട
ങ്ങളിലാണു് പഠിച്ചതു്. 1919-ൽ പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയാ
േകാേളജിൽ അേദ്ദഹം ഇന്റർമീഡിയറ്റിനു േചർന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം

1927-ൽ ലിറ്റേറച്ചർ ഓേണഴ്സ് ജയിച്ച സഞ്ജയൻ 1936ലാണ് പ്രശസ്തമായ “സഞ്ജയൻ” എന്ന ഹാസ്യസാഹി
ത്യമാസിക ആരംഭിക്കുന്നതു്. 1938 മുതൽ 1942 വെര

മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന
കാലത്താണു് വിശ്വരൂപം എന്ന ഹാസ്യസാഹിത്യമാ
സിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്. 1935 മുതൽ 1942 വെര
േകാഴിേക്കാട് േകരളപത്രികയുെട പത്രാധിപനായിരു
ന്ന സഞ്ജയെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ സാഹിത്യനികഷം
(രണ്ടു് ഭാഗങ്ങൾ), സഞ്ജയൻ (ആറു് ഭാഗങ്ങൾ), ഹാ
സ്യാഞ്ജലി, ഒഥേല്ലാ (വിവർത്തനം) തുടങ്ങിയവയാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഞ്ജേയാപഖ്യാനെമന്ന കവിതയും
പ്രസിദ്ധമാണു്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്കു േശഷമുള്ള മലയാ
ളത്തിെല വലിയ ഹാസ്യസാമ്രാട്ടായിട്ടാണു് സഞ്ജയൻ
അറിയെപ്പടുന്നതു്. കവി, പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപ
കൻ, തത്ത്വചിന്തകൻ, ഹാസ്യപ്രതിഭ എന്നീ നിലകളിൽ
പ്രശസ്തനായിരുന്നു. പരിഹാസപ്പുതുപനിനീർെച്ചടിെക്ക
േടാ ചിരിയേത്ര പുഷ്പം, ശകാരം മുള്ളു താൻ എന്ന അഭി
പ്രായക്കാരനായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

മരണം

1943 െസപ്റ്റംബർ 13-൹ കുടുംബസഹജമായിരുന്ന ക്ഷ
യേരാഗം മൂർച്ഛിച്ചു് 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

