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പുത്തൻൈശലികൾ

കൂട്ടേര, നിങ്ങളാെരങ്കിലും ഒരു വിവരമറിഞ്ഞുേവാ?
ഈയിെടയായി നമ്മുെട മലയാളഗദ്യത്തിൽ ഒരു
പുതിയ ൈശലി കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്. ഈ ൈശലിയിൽ
രണ്ടാളുകൾ എഴുതിയ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കു�
വാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം എനിയ്ക്കുണ്ടായി. പുസ്തകങ്ങളു�
െട േപരു പറഞ്ഞിട്ടാവശ്യമില്ല; ഗ്രന്ഥകർത്താക്ക�
ളുെട േപരു് ഞാൻ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിൽ െവച്ചു�
കൂടി പറയുകയില്ല. അവിെട െവച്ചു പറയാത്ത കാ�
ര്യമിെല്ലന്നാണു് െപാതുജനാഭിപ്രായം. േഹഡിെന്റ
കണ്ണു കാണുേമ്പാൾ െചയ്യാത്ത കുറ്റംകൂടി സമ്മതി�
ച്ചു്, സേന്താഷസേമതം ജയിലിൽ േപാകാെമന്നു
േതാന്നിേപ്പാകുമേത്ര.

* * *

അതിരിക്കെട്ട, പുതിയ ൈശലിെയക്കുറിച്ചാണേല്ലാ
നമ്മൾ പറയുന്നതു്. പ്രസ്തുതൈശലിക്കു ചില വി�
േശഷങ്ങെളാെക്കയുണ്ടു്. അതു് ചിലർക്കു പിടിക്കും,
ചിലർക്കു പിടിക്കില്ല. അതു പഞ്ചസാരയാെണന്നു
പറയുന്നവരുെണ്ടങ്കിൽ, അതിെന കാഞ്ഞിരക്കാ�
യായി കരുതുന്നവരുമുണ്ടു്. കവികൾക്കുമാത്രേമ
അെതഴുതിക്കൂടു; പണ്ഡിതന്മാർക്കുമാത്രേമ അതു
മനസ്സിലാവുകയുള്ളു. ഗദ്യം േപാെലയാണു് അെത�
ഴുതെപ്പടുന്നെതങ്കിലും പദ്യം േപാെലയാണു് അതി�
െന്റ സ്വഭാവം. അതിൽ ഉപമയും ഉൽേപ്രക്ഷയും
അത്രയുണ്ടായിരിക്കും. അതു മുഴുവൻ വിരാമചിഹ്ന�
മയമാണു്. ഓേരാ വാക്കുമാത്രം അടങ്ങിയ വാച�
കങ്ങൾ, തീവണ്ടിയുെട എഞ്ചിൻ തനിച്ചു േപാകുന്ന�
തുേപാെല, അതിൽക്കൂടി േപാകുന്നതു കാണാം.
ചില വാചകങ്ങൾ, ശ്രീരാമൻകാച്ചിക്കളഞ്ഞ സി�
ദ്ധസമാജസന്ന്യാസിെയേപ്പാെല, തലകീഴായി തൂ�
ങ്ങിനില്ക്കുന്നതു കാണാം, ചില ചില്ലറക്കവികളുെട
പ്രസംഗങ്ങളിലും, ചില പത്രങ്ങളിെല േലഖന—
(പണ്ഡിതന്മാരുെട െനറ്റിചുളി കണ്ടിട്ടു് ) േലഖനങ്ങ�
ളിലും ഈ ൈശലി പ്രത്യക്ഷെപ്പടാറുണ്ടു്.

സഞ്ജയന്നു് ഈ ഗദ്യം കണ്ടിട്ടു് അതിേനാടു് ഒരു
േപ്രമം വന്നുേപായി. അതിെന്റ മാധുര്യം അത്രയു�
ണ്ടു്. മൂന്നു് ദിവസം രാത്രി ഉറെക്കാഴിഞ്ഞു ശ്രമിച്ച�
തിെന്റ ഫലമായി ഈ പുതിയ രീതിയിൽ സഞ്ജ�
യൻ കുെറ ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ഈ
വഴിയിൽ വളെര കടന്നുേപായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരു�
െട “െലവൽ” എത്തീട്ടിെല്ലങ്കിലും, അതിെന്റ ഒരു
“േപാക്ക്” കാണിക്കുവാൻമാത്രെമാെക്ക സാദൃശ്യം
ഇവയ്ക്കുെണ്ടന്നു്, അവതാരിക എഴുതിത്തരാൻ വി�
ചാരിക്കുന്ന ആേളാടു്, വിട്ടുേപാകാെത എഴുതുവാൻ
ഗ്രന്ഥകർത്താവു് ൈപ്രവറ്റായി അേപക്ഷിക്കുന്നു.

* * *

ഒന്നാമെത്ത ഉപന്യാസം ൈദവെത്തക്കുറിച്ചാണു്.
ഇങ്ങെന തുടങ്ങുന്നു:—

“ൈദവം. സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപം. അഖണ്ഡം. അന�
ന്തം. ശിേവാഹം. സ്വസ്ത്യസ്തു. ചതുകുപ്പ.

മനുഷ്യൻ ഒന്നിെന—ഒരാെള—ആരാധിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്.
ആെര? ൈദവത്തിെന. എന്തിനു്? അവർക്കു േവ�
െറ പണിെയാന്നുമില്ലാഞ്ഞിട്ടു്.

കുട്ടിച്ചാത്തൻ, ഗുളികൻ, കണ്ടൂർേക്കാട്ടു് വാണവൻ,
മുനിസിപ്പാൽ കമ്മീഷണർ, ൈഭരവൻ—ഇവരും
ൈദവങ്ങൾതെന്ന. പേക്ഷ, അവരും ൈദവവും‼—
നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും—കൗൺസിലർമാരും െച�
യർമാനും—നീരീശ്വരന്മാരും സർദാർ—(േവണ്ട;
ഞാൻ പറയുന്നില്ല; അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം
സഞ്ജയെന്റ േനെര കാരണമില്ലാെത പരിഭവിച്ചിരി�
യ്ക്കുന്നു.)

ൈദവം ഭക്തിവീചിയുെട സമുദ്രമാണു്. േമാക്ഷാഗ്നി�
യുെട പുകയാണു്, ഉപനിഷൽപ്പാലിെല െവണ്ണയാ�
ണു്. േവദാന്തമദ്യത്തിെന്റ ലഹരിയാണു്, െജംബിസ്ക�
റ്റാണു്, മരമുരിങ്ങയാണു്, കുതിരവട്ടമാണു്.

* * *

ഇതിെനപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തു വിചാരിയ്ക്കുന്നു? ഇതി�
െന്റ ഗുണഗണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി ‘േനാട്ടു’
െചയ്യണം. ചില വാചകങ്ങൾ, ഒെരാറ്റ വാേക്കാ�
ടുകൂടി, കതിനെവടിേപാെല, ഗംഭീരമായി മുഴങ്ങി
അവസാനിക്കുന്നതു കണ്ടുേവാ? മറ്റു ചിലതു്, േകാഴ�
പ്പടക്കംേപാെല, അർദ്ധവിരാമങ്ങേളാടുകൂടി െപാട്ടി�
െത്തറിയ്ക്കുന്നതു് േകട്ടുേവാ? ഇതിെല ഉപമകൾ ഒരു
മഹാകവിക്കല്ലാെത എഴുതുവാൻ കഴിയുേമാ? ഇവി�
െട ഗദ്യെമഴുതീട്ടാണു് മഹാകവിെയന്ന സ്ഥാനം
സമ്പാദിയ്ക്കാൻ േപാകുന്നതു്. സൂക്ഷിേച്ചാളിൻ!

* * *

എനിെയാരുപന്യാസമുണ്ടു്, കവിതെയപ്പറ്റി, അതും
ഒരുവിധം പാസ്സാക്കാവുന്നതാണു്.

“ഒരു െപാൻവീണയുണ്ടു്. ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുരളിയുണ്ടു്.
ഒരു ഡബ്ൾറീഡ് ഹാർേമ്മാണിയമുണ്ടു്. ഒരു േപാ�
ലീസ്സ് വിസിലുണ്ടു്. എന്താണതു്? കവിത. ആരു
പറയുന്നു? ഞാൻ.

അതിൽകൂടി നിർഗ്ഗളിക്കുന്നേതാ? സ്വാതന്ത്ര്യമധു,
ആനന്ദധാര, സമത്വം, സൗഭ്രാത്രം, േസാഡ, െലമ�
െനഡ്, അമരേകാശം, പഞ്ചതന്ത്രം, േബാബിലിപു�
രാണം.

ഇെതാന്നാണു് ഭൂമിെയ സ്വർഗ്ഗമാക്കുന്നതു്. ഇതു് വട�
ക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മ രാജാവിന്നില്ലാത്തതും,
ഉള്ളൂരിന്നു് ഉള്ളതുമാകുന്നു. ഇതിെല്ലങ്കിൽ നക്ഷത്രം
പ്രകാശിയ്ക്കുകയില്ല: ഇലൿട്രിക്ക് ൈലററു് കത്തുക�
യില്ല; േമാേട്ടാർകാർ സ്റ്റാർട്ടാവുകയില്ല; ഞാെനഴു�
തുകയില്ല. പത്രാധിപർ സ്വീകരിയ്ക്കുകയില്ല; നിങ്ങൾ
വായിയ്ക്കുകയില്ല.

കവിത! ഹാ! ഹൂ! കവിത!”

* * *

കവിതെയപ്പറ്റി ഒന്നാന്തരെമാരറിവു് വായനക്കാർ�
ക്കു് ഇതിൽനിന്നു കിട്ടിയേല്ലാ. അതാണു് ഈ ൈശ�
ലിയുെട ഒരു ഗുണം. വായിച്ചാൽ പിെന്ന ആ വിഷ�
യെത്തക്കുറിച്ചു് ആർക്കും ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാവു�
കയില്ല. മായാത്ത ചിത്രങ്ങളുംെകാണ്ടു് പുലിവാലു
പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുെട സാഹിത്യദാസേനാ�
ടു് സമയമുള്ളേപ്പാൾ ഇെതാെക്ക ഒന്നു വായിച്ചു
േനാക്കി ഒരു “അപ്രീേസഷ്യൻ” എഴുതുവാൻ പറ�
യണം.

* * *

എനി ഞാൻ ഒരുദാഹരണം െകാടുക്കുന്നതു് തലകീ�
ഴായ് നിൽക്കുന്ന രീതിക്കാണു്. ഈ േരാഗം അധി�
കവും പ്രാസംഗികന്മാെരയാണു് ബാധിച്ചുകാണുന്ന�
തു്; ചിലേപ്പാൾ ഇതു് സമയംേപാരാത്ത ചില പത്ര�
േലഖകന്മാർക്കും പിടിച്ചുകാണാറുണ്ടു്. ഇതു് ഒരുത�
രം വാതേഗാഷ്ടിയാെണന്നു് പറയുന്നവരുണ്ടു്. കാടാ�
ച്ചിറ കണ്ണൻ ൈവദ്യരവർകളുെട അഭിപ്രായം അറി�
ഞ്ഞിട്ടില്ല. േചാദിക്കണം. ഈ ൈശലിയിലും ഞാൻ
ചിലെതഴുതീട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാഴെത്ത തിരെഞ്ഞടുപ്പുക�
െളപ്പറ്റി ഒരു േവാട്ടു പിടിയെന്റ േവാട്ടർമാേരാടുള്ള
പ്രസംഗമാണു് താെഴ േചർക്കുന്നതു്.

* * *

മഹിതകെള, മഹാന്മാേര,

എനിക്കറിയാം, നിങ്ങളിൽ അധികംേപരും ഇവി�
െട വന്നു നിൽക്കുന്നതു് നിങ്ങൾക്കു മറ്റു യാെതാന്നും
െചയ്യുവാനില്ലാത്തതുെകാണ്ടാെണന്നു്. അതു് േകട്ടു്
മുഷിയരുതു് നിങ്ങൾ. ആർെക്കങ്കിലും െകാടുക്കാം
േവാട്ടു്. ആേലാചിച്ചുേവണം പേക്ഷ, ഉപേയാഗിക്കു�
വാൻ ആ അധികാരം. ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ
േവാട്ടു് രാജശ്രീപാതാളരാജാവിന്നു െകാടുക്കണെമ�
ന്നു്. അതാണു് ഒരു മാർഗ്ഗം, നന്മയുള്ള. പറയാേമാ
എേന്നാടു് ൈധര്യസേമതം നിങ്ങൾ അങ്ങെന െച�
യ്യുെമന്നു്?”

* * *

ഇതു് മതി. തളർച്ച വരുന്നു. ഈ പുതിയ സർക്കസ്സി�
െന്റ ഉേദ്ദശ്യം േഫാഴ്സ് (ശക്തി, ബലം, ഊക്കു്, കരു�
ത്തു് ) ആണു്. “ഞാൻ യാെതാരു സംശയവുമില്ലാ�
െത എഴുതും” എന്നു് പഴയ സമ്പ്രദായം; “എഴുതും
ഞാനില്ലാെത യാെതാരു സംശയം.” എന്നു് പുതിയ
രീതി വാസ്തവത്തിൽ, നിർമ്മത്സരമായി ആേലാചി�
യ്ക്കുകയാെണങ്കിൽ, രണ്ടാമേത്തതിനു് ആദ്യേത്തതി�
േനക്കാൾ കുറെച്ചാരു ബലം ജാസ്തിയിേല്ല? ഈ കാ�
രണം െകാണ്ടാണു് നമ്മുെട പ്രാസംഗികന്മാർ ഈ
രീതിെയ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മലയാളഭാഷ
യൂനിവർസിറ്റിയുെട രക്ഷണത്തിൻ കീഴിൽ, നാൾ�
ക്കുനാൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചുവരുന്നുെണ്ടന്നതിന്നു്
ഇതിലധികം എെന്താരു “എവിഡൻസാ”ണു് നി�
ങ്ങൾക്കു് േവണ്ടതു്? ഈ ൈശലിയിൽ ചില പണ്ഡി�
തന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് ഡിക് േറ്ററ്റു െചയ്തു െകാ�
ടുത്ത േനാട്ടുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇതിെന്റെയാ�
െക്ക ഫലം യാെതാന്നുമറിയാെത—ആ പച്ചപ്പാവ�
ങ്ങൾ—നമ്മുെട വിദ്യാർത്ഥികൾ—(എന്താണു് നി�
ങ്ങൾെക്കാരു ചിരി?—അെതാെക്ക പഠിച്ചു വശമാ�
ക്കും. ക്രേമണ അവർ വീടുകളിലും ഈ സംഭാഷണ�
രീതി പ്രചരിപ്പിക്കും.

* * *

അേപ്പാഴാണു് രസം. പിെന്ന േകൾക്കാം ചില സം�
ഭാഷണങ്ങളിങ്ങെന. “മകേന, വരാൻ സ്ക്കൂളിൽ�
നിന്നു് താമസിച്ചതിന്നു് ഇത്രയധികം കാരണെമ�
ന്തു് നീ?” “അച്ഛാ, ഭാഷയിൽ മറുപടി ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും എങ്ങിെന നിങ്ങൾ ?” ഇെതാ�
െക്ക അന്വ യിച്ചു് അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുേമ്പാേഴയ്ക്കു്
മകന്നു് കിേട്ടണ്ടതു് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.

31-10-’34
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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 1936-
ലാണ് 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 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

