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ഒരുകഷ്ണം (അലക്കു്)
േസാപ്പ്!

ബുദ്ധൻ, ജിദ്ദുകൃഷ്ണമൂർത്തി, ഓേഷാ, െസൻ, താേവാ,
മാർക്സ്, നബി, നസിറുദ്ദീൻ മുല്ല, സതീേദവി മാതാ,
ഗാന്ധി, ക്രിസ്തു, സിേലാൺ സാധു തുടങ്ങി അറിയ�
െപ്പടുന്നവരും അറിയെപ്പടാത്തവരുമായ നിരവ�
ധി അേന്വഷകരിലൂെട പി. നാരായണദാസ് എന്ന
പി.എൻ. ദാസ് കടന്നു് േപായിട്ടുണ്ടു്. വിപാസനയ�
ടക്കമുള്ള വിവിധ ധ്യാനങ്ങൾ, സാത്വികാഹാരം, പ്ര�
കൃതിജീവനം, യൂറിൻ െതറാപ്പി എന്നിങ്ങെനയുള്ള
ജീവിതക്രമീകരണങ്ങൾ അേദ്ദഹം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ജീവിതാവസാനംവെര അവയിൽ പലതും പാലി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവെയാന്നുമില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ പി.എൻ.
ദാസ് എന്താകുമായിരുന്നു? ഈ േചാദ്യത്തിെന്റ
അേന്വഷണമാണു് പി.എൻ. ദാസിെന അേഞ്ചാ
ആേറാ തവണമാത്രം േനരിൽ കാണുകയും, അേദ്ദ�
ഹെത്ത നിരന്തരം വായിക്കുകയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആത്മീയയാത്ര അകെലനിന്നു് നിരീക്ഷിക്കുകയും
െചയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിെയന്ന നിലയിലുള്ള എെന്റയീ
േലഖനം.

പി.എൻ. ദാസ്.

പി.എൻ. ദാസിെന്റ ൈശശവം, ബാല്യം, കൗമാരം
എന്നിവെയക്കുറിെച്ചാന്നും യാെതാരറിവും എനി�
ക്കില്ല. അച്ഛനമ്മമാർ, അവരുെട പശ്ചാത്തലം,
സേഹാദരങ്ങൾ, പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഭാര്യ,
മക്കൾ, കുടുംബജീവിതം, വിദ്യാഭ്യാസകാലെത്ത ഗു�
രുനാഥന്മാർ ഇവയും എനിക്കറിയില്ല. ദാസിെന്റ
എഴുത്തുകളിൽ വളെരക്കുറച്ചുമാത്രേമ ഇത്തരം കാ�
ര്യങ്ങൾ പരാമർശിതമായിട്ടുള്ളൂ.

അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലെത്ത ജയിൽവാസമാണു്
ദാസിൽ ആവർത്തിതമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. േശ�
ഷിക്കുന്ന രചനകളിെലല്ലാം ദാസ് എന്ന വ്യക്തി
അപൂർവ്വമാേയ കടന്നുവരുന്നുള്ളൂ. ജ്ഞാനികളായ
ഗുരുനാഥന്മാരും അേന്വഷികളും കെണ്ടത്തിയതു്
താെനന്ന മാധ്യമത്തിലൂെട തെന്ന വായിക്കുന്നവ�
രിേലക്കു് എത്തിക്കുകയാണു് ദാസ് െചയ്തിട്ടുള്ളതു്.
അതിലൂെട തെന്നയും അേദ്ദഹം അേന്വഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
താെനന്താേണാ, താനേന്വഷിക്കുന്നെതന്താേണാ,
തെന്റ ആത്മീയാനുഭവങ്ങൾ എന്താേണാ അതവ�
രിേലക്കു് സംക്രമിപ്പിക്കുന്നതിനാണു് അേദ്ദഹം എഴു�
തിെക്കാണ്ടിരുന്നതു്. ധ്യാനവും പ്രകൃതിജീവനവും പ്ര�
കൃതിചികിത്സയും യൂറിൻ െതറാപ്പിയുെമല്ലാം തെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നേതാെടാപ്പം തേന്നാെടാപ്പമുള്ള
സഹജീവികെളയും ശുദ്ധീകരിേച്ചക്കാെമന്നും അേദ്ദ�
ഹം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. ‘സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ
എന്നിലുള്ളെതാന്നും എെന്റയല്ല. എെന്റ ശരീരെമ�
ന്നേപാെല മനസ്സും ചിന്തകളും വികാരങ്ങളുെമല്ലാം
േലാകത്തിേന്റതാണു്. ഞാൻ േലാകത്തിൽനിന്നു്
ഇെതല്ലാം കടെമടുത്തു് നിൽക്കുയാണു്. ഇത്തരം
ഒരു കടപ്പാടിെന്റ േബാധം േപാലുമില്ലാെത…’ (ആമു�
ഖം: േബാധിവൃക്ഷത്തിെന്റ ഇലകൾ: 1999.)

ആത്യന്തികമായി എന്തിനാണു് ആത്മീയാേന്വഷ�
ണം? ശ്രീനാരായണഗുരു യാെതാരർത്ഥ ശങ്കയ്ക്കുമി�
ടയില്ലാത്തവിധം അതു് നേമ്മാടു് െമാഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
അതിലളിതമായി.

‘അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കു-
ന്നവയപരന്നു സുഖത്തിനായ് വേരണം’

നാളിതുവെരയുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ അേന്വഷണങ്ങ�
ളും മനുഷ്യെന്റ േവദനയ്ക്കും ദുരിതത്തിനും ശാശ്വതമാ�
യി അറുതി വരുത്താനാണു്. അറുതി വരുത്തുകമാ�
ത്രമല്ല, അതിലൂെട മാനവസമൂഹത്തിെല ഓേരാ
അംഗവും ആനന്ദം കെണ്ടത്തണം. ഈ ആനന്ദം
ഭൂമിയിെല സകല ചരാചരങ്ങളിേലക്കും പ്രസരിക്ക�
ണം. പ്രപഞ്ചെമാന്നാെക ആനന്ദമനുഭവിയ്ക്കണം.

ഐന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ രാപ്പകൽ നിമഗ്നരായി ജീ�
വിക്കുന്നവരും ജീവിക്കുന്നതു് സുഖമനുഭവിക്കാനാ�
ണു്, ഈ സുഖം ൈവയക്തികവും താൽക്കാലികവും
കൂടുതൽ ദുഃഖങ്ങളിേലക്കു് വലിച്ചിടുന്നതാെണന്നും
അറിഞ്ഞവരാണു് ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിന്നായി
കടുത്ത ജീവിതപരീക്ഷണങ്ങളിലൂെട കടന്നുേപായ�
വർ; കടന്നുേപാകുന്നവർ.

നിരക്ഷരയായിരുന്ന മുത്തശ്ശി പുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറ�
മുള്ള ഏെതാെക്കേയാ അറിവു് േനടിയിരുന്നതായി
എനിക്കു് േതാന്നിയിരുന്നു. േകാപിച്ചും പിണങ്ങി�
യും അത്താഴം കഴിക്കാെത ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന
എെന്ന േസ്നഹേത്താെട അണച്ചുപിടിച്ചു് മുത്തശ്ശി
തരുന്ന ചക്കര വാങ്ങി തിന്നുേമ്പാൾ അവർ പറ�
യാറുള്ളതിെന്റ അർത്ഥം അെന്നാന്നും എനിക്കു്
മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. ‘േമാെന േകാപിച്ചു് തിന്നാതു�
റങ്ങിയാൽ രാവിേലക്കു് അടുക്കളയിെല മൺകലം
വറ്റിേപാകും’ പിെന്നയവർ മടിയിലിരുത്തി കഥകൾ
പറഞ്ഞു് തരും. പാട്ടുകൾ പാടിത്തരും. (പുറം: 78:
േസ്നഹത്തിെന്റ േവരു്: കരുണം ജീവിതം: 2017.)

മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞതിെന്റയും പറയാെത േപായതി�
െന്റയും അർത്ഥം േതടിയാണു് ദാസ് അേന്വഷിക്കു�
ന്നതു്. എഴുപതുകളിെല ഏെതാരു യുവാവിെനയും
േപാെല കഥകെളഴുതിയാണു് തെന്ന േകൾപ്പിക്കു�
വാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്. അത്തരം എഴുത്തിെന്റ വ്യർ�
ത്ഥത മനസ്സിലാക്കിയ ദാസ് മാർക്സിേലക്കും ബുദ്ധ�
നിേലക്കും തിരിയുകയാണു്. തീർച്ചയായും എഴുപതു�
കളിെല ഏതാെണ്ടല്ലാ ക്ഷുഭിതയുവാക്കെളയുംേപാ�
െല മാർക്സിലായിരിക്കണം ദാസ് ആദ്യം െചന്നു് മുട്ടു�
ന്നതു്. പേക്ഷ, മുത്തശ്ശിയിലുണ്ടായിരുന്ന അദൃശ്യമാ�
യെതേന്താ ഒന്നുകൂടി ദാസിെലത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

അേത േലഖനം; ദാസ് തുടരുന്നു ‘േകാപമാെണ�
െന്ന ഏറ്റവുമധികം ഭരിക്കുന്ന വികാരം. േക്രാധാ�
ഗ്നിയാെണെന്ന ഒരു ബുദ്ധനല്ലാതാക്കുന്നതു്. കാമം
േപാലും േയാഗിയല്ലാത്ത ഒരാൾക്കു് നിയന്ത്രിക്കാൻ
കഴിേഞ്ഞക്കാം. സാത്വികാഹാരത്തിലൂെട, സാത്വി�
കചര്യയിലൂെട. എന്നാൽ േകാപമങ്ങെനയല്ല. നര�
കത്തീേപാെലയാണതു്. തീപ്പിടുത്തമുണ്ടാകുേമ്പാൾ
ഫയർ സർവ്വീസുകാർ തീ പിടിച്ച ഭാഗേത്തക്കാള�
ധികം െവള്ളെമാഴിക്കുന്നതു് തീപിടിക്കാത്തിടത്താ�
ണു്. അവിെട നനഞ്ഞാൽ തീ പടരില്ല. തീ പിടിച്ചു�
കഴിഞ്ഞാൽ അെതാരു വന്യജന്തുവിെനേപ്പാെലയാ�
ണു് െവള്ളം ഒരു ഭാഗെത്താഴിക്കുേമ്പാേളക്കു് മേറ്റ
ഭാഗത്തുകൂെട തീ വന്യമായി െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ േവഗ�
ത്തിൽ വ്യാപിച്ചു് കഴിഞ്ഞിരിക്കും.’ (പുറം: 78–79.)

േക്രാധാഗ്നിയാെണെന്ന ഒരു ബുദ്ധനല്ലാതാക്കുന്ന�
തു് എന്നു് എഴുതുേമ്പാൾ അതു് തെന്റ അനുഭവത്തി�
െന്റ െനരിേപ്പാടിൽനിന്നാണു്. അതു് അവിശ്വസി�
േക്കണ്ടതില്ല. േകാപമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ താൻ
ബുദ്ധനാണു് എന്ന െചറിയ സൂചനയും അതിലുണ്ടു്.
പേക്ഷ, േകാപാഗ്നിയുെട ഒരു െപാരി തന്നിൽ വീ�
ഴുന്നേതാെട അതു് തെന്റ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങെളയും
അറിവുകെളയും ജ്ഞാനത്തിൽനിന്നുദിച്ച കരുണ�
െയയും ചാരമാക്കുന്നുണ്ടു്. തന്നിലുള്ള േകാപത്തി�
െന്റ നരകത്തീ അണയ്ക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമങ്ങളായി
മാറുന്നു ദാസ് എന്ന അേന്വഷിയുെട ജീവിതം.

േകാപെത്തേപ്പാെല തെന്നയുള്ള തീയാണു് കാമ�
വും എന്നു് ദാസ് പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതിെന നി�
യന്ത്രിക്കാൻ കഴിേഞ്ഞക്കുെമന്നാണു് ദാസിെന്റ വി�
ശ്വാസം. സാത്വികാഹാരത്തിലൂെടയും, സാത്വിക�
ചര്യയിലൂെടയും. തന്നിെല ഈ രണ്ടു് അഗ്നികളും
അണയ്ക്കാനാണു് ദാസ് പ്രകൃതി ചികിത്സയും, യൂറിൻ
െതറാപ്പിയും, ധ്യാനപരിശീലനങ്ങളും െചയ്തിരുന്ന�
തു്. അതിലൂെട ഇന്ദ്രിയങ്ങെളയും മനസ്സിെനയും ശാ�
ന്തമാക്കാൻ.

േകാപേത്തക്കാൾ എത്രേയാ മടങ്ങു് തീക്ഷ്ണമാണു്
കാമാഗ്നിെയന്നു് അനുഭവത്തിൽനിന്നു് എനിക്കു്
േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. നൂറുവയസ്സായ പുരുഷനിലും കാമാ�
ഗ്നിയുെട ജ്വലനമുെണ്ടന്നാണു് എെന്റ ഉറച്ച വിശ്വാ�
സം. അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിച്ച ഗാന്ധിയും ബുദ്ധനും
നാരായണഗുരുവും കാമാഗ്നിെയക്കുറിച്ചു് അത്യന്തം
േബാധവാന്മാരായിരുന്നു. ബുദ്ധനും ഗാന്ധിയും കുടും�
ബസ്ഥരായിരുന്നു. ആദ്യെത്തയാൾ ഭാര്യയും മകനു�
മടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഉേപക്ഷിച്ചുേപായി. ഗാന്ധിയാ�
കെട്ട കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനത്തിെന്റ ഇടുങ്ങിയ
സ്ഥലികളുമായി നിരന്തരം സംഘർഷത്തിലായി.
കാമാസക്തിേയാടുള്ള ഗാന്ധിയുെട സംഘർഷം
അവസാന നിമിഷംവെരയും ഒടുങ്ങിയിരുന്നില്ല
എന്നാണു് എനിക്കു് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളതു്.
േകാപാഗ്നിയാണു്, കാമാഗ്നിയല്ല തെന്ന ഏെറ സം�
ഘർഷത്തിലാക്കുന്നെതന്ന ദാസിെന്റ വരികൾ,
അേദ്ദഹത്തിെല ജനിതക ധാതു വ്യത്യസ്തമാെണ�
ന്നു് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

േകാപാഗ്നിജ്വാലകൾ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ദാ�
സിൽ ഒരു ബുദ്ധനുണ്ടു്. സഹജമായ ബുദ്ധത്തം.
ഇേത ബുദ്ധത്തം എല്ലാ മനുഷ്യേചതനയിലുമുണ്ടു്.
എന്നാൽ അതു് നിദ്രാവസ്ഥയിലാകാെത യൗവ്വന�
ത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടു് ദാസിൽ. അതുെകാ�
ണ്ടാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജനിതകധാതു വ്യത്യസ്ത�
മായിരിക്കാെമന്നു് പറയാൻ കാരണം. അതിെന്റ
െതളിവാണു് 1973-ൽ ദാസ് എഴുതിയ ‘മനുഷ്യൻ
ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പു് ’ (പുറം: 144–146: േബാധിവൃക്ഷ�
ത്തിെന്റ ഇലകൾ: 1999.)

എെന്റ ദാസ് വായനയിൽ ഇത്രയും ആഴമുള്ള മെറ്റാ�
ന്നു് കണ്ടിട്ടില്ല. എഴുപതുകളിെല യുവതലമുറയിെല
മെറ്റാരാളിലും ഞാനിങ്ങെനെയാരു തീക്ഷ്ണമായ
അനുഭവം വായിച്ചിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും എഴുത്തും വാ�
യനയും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുറച്ചു് േപരിെലങ്കിലും ഈ
കാരുണ്യധാതു സഹജമായി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതു�
െകാണ്ടാണീ ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നതു്.

1972-ലാണു് ഈ കുറിപ്പിന്നാധാരമായ (മനുഷ്യൻ:
ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പു് ) സംഭവം നടക്കുന്നതു്. ദാസ്
പട്ടാമ്പി ഗവ: േകാേളജിൽ പഠനം പൂർത്തിയാ�
ക്കിയ കാലം. ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ: ‘മനു�
ഷ്യൻ: ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പു് ’ ആരംഭിക്കുന്നതിങ്ങെന�
യാണു്.

‘ഒരു െമഴുകുതിരിനാളം വളെര പതുെക്ക അതിസ്വ�
ഭാവികമായി അണഞ്ഞുേപാകുന്നതുേപാെലയായി�
രുന്നു അവെന്റ മരണം. അവൻ എെന്റ ആരുമായി�
രുന്നില്ല. േലാഡ്ജിൽ താമസിക്കുന്ന െറയിൽേവ
ആപ്പീസിെല ക്ലർക്ക് കുമാേരട്ടനാണു് ഒരു രാത്രി
ഈ കുട്ടി േസ്റ്റഷനിൽ കിടക്കുന്നു എന്നു് പറഞ്ഞതു്.
ഞാൻ െചന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ ഫ്ളാറ്റ്േഫാറത്തി�
െല ഒഴിഞ്ഞ സിമന്റ് ബഞ്ചിൽ അവൻ തളർന്നു കു�
ഴഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു. ഇത്രെയാെക്ക ആളുകൾ കട�
ന്നുേപായിട്ടും ഈ കുട്ടിെയ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേല്ലാ
എേന്നാർത്തേപ്പാൾ വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത േവ�
ദന േതാന്നി. ഞാൻ അവെന വിളിച്ചുണർത്താൻ
ശ്രമിെച്ചങ്കിലും അവൻ ഉണരുകയുണ്ടായില്ല. എന്തി�
േനാെടാെക്കേയാ ശാഠ്യം പിടിച്ചു പിണങ്ങി ഉറ�
ങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുെട അേത മുഖഭാവ�
മായിരുന്നു അവേന്റതു്… ഞാൻ അവനു് െകാടുക്കാ�
നായി ഒരു ചായയും കഷ്ണം െറാട്ടിയും െകാണ്ടുവ�
ന്നു. അവെന ഉണർത്താൻ ശ്രമിെച്ചങ്കിലും അവൻ
ഉണർന്നില്ല.’ (പുറം: 144.)

പിേറ്റ ദിവസം വരാെമന്നു് പറഞ്ഞിട്ടാണു് ദാസ് മട�
ങ്ങിയെതങ്കിലും ൈവകീട്ടു് മാത്രേമ അേദ്ദഹത്തിന�
വിെട എത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ‘ആ െമലിഞ്ഞ െന�
ഞ്ചിൻകൂടിൽ ഞാെനെന്റ ൈക െവച്ചു േനാക്കി.
അതിെന്റ ക്ഷീണിച്ച മിടിപ്പു് എെന്റ ൈകകളിൽ
ഈ േലാകത്തിൽ അഭയം ലഭിക്കാത്ത ഒരു പിഞ്ചു�
കുഞ്ഞിെന്റ നിറേവറ്റാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്കു്
മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ വിവരിക്കുന്നതുേപാ�
െല േതാന്നി. അധികം താമസിയാെത ആ കുഞ്ഞു്
മരണമടഞ്ഞു. ആ കുട്ടി കണ്ണു് തുറന്നിരുെന്നങ്കിൽ!
കുട്ടീ, നീ എവിെടനിന്നു് വരുന്നു? നീ ആരാണു്?’

േഡാക്ടർ ദാസിേനാടു് പറയുന്നു. ‘ഇനി െവച്ചിരിേക്ക�
ണ്ട. ശവം നിങ്ങൾ ഏെറ്റടുക്കണം.’ ‘സത്യത്തിൽ
ഞാൻ െഞട്ടിേപ്പായി.’

സുഹൃത്തായ നരനും കൂടി ഈ കുട്ടിയുെട മൃതേദഹം
ഒരു കീറപ്പായ െകാണ്ടുവന്നു് അതിൽ െപാതിഞ്ഞു.
ഏകാന്തവും നിത്യവിജനവുമായ പുഴക്കരയുെട ഭാഗ�
േത്തക്കു് നടന്നു…

മൃതേദഹം വളെര പതുെക്ക െകട്ടഴിച്ചു. കുട്ടിെയ കീ�
റപ്പായയുെട െപാതിയിൽനിെന്നടുത്തു. നരൻ പറ�
ഞ്ഞു ‘എന്തിനാണു് െകട്ടഴിച്ചതു്? അങ്ങിെനതെന്ന
കുഴിയിൽ െവയ്ക്കുന്നതേല്ല നല്ലതു്?’ ദാസ് മറുപടി
പറഞ്ഞില്ല. അേദ്ദഹം അവെന ഇരു ൈകകളിലുെമ�
ടുത്തു് പുഴേയാരേത്തക്കു് നടന്നു. കൂെട നരനും.

‘ഞാൻ കീശയിൽ കരുതിയിരുന്ന എെന്റ േസാപ്പു�
െകാണ്ടു് അവെന േതച്ചു് നന്നായി കുളിപ്പിച്ചു. ശരീ�
രത്തിെല െചളിയും െപാടിയും േപായേപ്പാൾ അവ�
െന്റ ശരീരത്തിനു് നല്ല തിളക്കം േതാന്നി. നരെന്റ
വൃത്തിയുള്ള മുണ്ടു് െകാണ്ടു് അവെന നന്നായി പുത�
പ്പിച്ചു. തലമുടി േകാതി െവച്ചു. അേപ്പാൾ അവെന്റ
രൂപം ദിവ്യവും പവിത്രവുമായ ഏേതാ േലാകത്തി�
െന്റ മങ്ങിയ പ്രകാശം അണിഞ്ഞിരുന്നു. കുഴിയി�
േലക്കു് െവയ്ക്കുന്നതിെന്റ മുൻപായി എനിക്കവെന്റ
െനറ്റിയിൽ ചുംബിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.’ (പു�
റം: 145.)

ദാസിെന്റ ‘മനുഷ്യൻ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പു് ’, ഞാൻ
എത്രേയാ തവണ വായിച്ചു. ഓേരാ തവണയും മുക�
ളിെലഴുതിയ വരികളിെലത്തുേമ്പാൾ എെന്റ ഹൃദയം
പിടയും. വായന നിർത്തി; പുസ്തകമടയ്ക്കും. അവെന്റ
െനറ്റിയിൽ ഉമ്മ െവയ്ക്കും…

അേപ്പാെഴാെക്ക ഞാൻ എെന്ന കുരിശിൽ നിർത്തി
േചാദിക്കും. ‘നിങ്ങളായിരുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങളുെട
ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ െറയിൽെവ ഫ്ളാ�
റ്റ്േഫാമിെല ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന െബഞ്ചിൽ അനാ�
ഥനും മരണാസന്നനുമായ ആ കുട്ടിെയ കണ്ടിരു�
െന്നങ്കിൽ എന്തു് െചയ്യുമായിരുന്നു?’ ഉൾക്കിടല�
േത്താെട ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു് തലതാഴ്ത്തും. എന്നിട്ടു് മന്ത്രി�
ക്കും. ‘അൽപ്പനിമിഷങ്ങൾ നിശബ്ദനായി േനാക്കി�
നിന്നു്, എെന്റ വഴിക്കു േപാകുമായിരുന്നു… ചില�
േപ്പാൾ ആ കുട്ടിെയ കണ്ടിെല്ലന്നു് വരാം. ഉറങ്ങുക�
യാെണന്നു് കരുതി നിശബ്ദം നടന്നു് നീങ്ങിേയക്കാം.’

ആ കുട്ടിയുെട മൃതേദഹം സംസ്കരിച്ചേശഷം ദാസും
നരനും ഭ്രാന്തന്മാെരേപ്പാെല ഒന്നും ഉരിയാടാെത
തിരിച്ചുേപാന്നു. കുേറ േനരം െചന്നേപ്പാൾ നരൻ
എേന്നാടു് േചാദിച്ചു. ‘ആ കുട്ടി ആരായിരിക്കും? എവി�
െട നിന്നു വന്നു?’

‘അതിെന്റ ഉത്തരം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. പേക്ഷ,
അതു് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായില്ല.’

‘േയാജിച്ചും, പിണങ്ങിയും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന’
ആ കുട്ടി ഏതാെണന്നു് ഇേപ്പാൾ നമുക്കമുറിയാം.
പേക്ഷ, ദാസിനു് അതു് അേന്ന അറിയാമായിരു�
ന്നു. ആ കുഞ്ഞിെന കണ്ട നിമിഷം മുതൽ അയാ�
ളാ കുഞ്ഞിെന്റ െചളിയും െപാടിയും േതച്ചു കഴുകി
വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടു്. സ്വന്തം േസാപ്പുെകാണ്ടു്. താന�
ന്നു ഉപേയാഗിച്ച അേത േസാപ്പുെകാണ്ടു്. നരെന്റ
വൃത്തിയുള്ള മുണ്ടു് വാങ്ങി പുതപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. തലമു�
ടി േകാതി െവയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. മണ്ണിട്ടു് മൂടുന്നതിനുമുൻപു്
അവനു് അവസാന ചുംബനം നൽകുന്നുണ്ടു്. ഇത�
യാളിെല കാരുണ്യധാരയാണു്. േബാധിസത്വധാര.
അയാളിൽ കാരുണ്യം അഥവാ ബുദ്ധത്തം ഉണർ�
ന്ന നിമിഷമാണതു്.

ആ കുഞ്ഞിെന്റ മരണത്തിനു് താനും ഭൂമിയിെല
ഇതര മനുഷ്യെരേപ്പാെല ഉത്തരവാദിയാെണന്ന
ആത്മേബാധം ദാസിനുണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. ആത്മനിന്ദ�
േയാളം അെതത്തുന്നുണ്ടു്. തന്നിെല കാരുണ്യെത്ത
ഇനിയും കഴുകി വൃത്തിയാേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഒരു പു�
തിയ േസാപ്പുെകാണ്ടു്. മാലിന്യങ്ങളിൽനിന്നു് മുക്ത�
മാേക്കണ്ടതുണ്ടു് അതിന്നായി അയാൾ നീങ്ങുന്നതു്
മാർക്സ്, ഗാന്ധി, നബി, ഓേഷാ… തുടങ്ങിയവരിേല�
ക്കാണു്.

വാസ്തവത്തിൽ, ൈനസർഗ്ഗികമായ കാരുണ്യധാര�
യിലുള്ള ദാസിനു് അവെരല്ലാം നിർമ്മിതികളാണു്.
കണ്ടീഷൻഡ് െചയ്യെപ്പട്ട അറിവിെന്റ നിർമ്മിതി�
കൾ. ഇവെരെയാന്നും വായിക്കാെത, അറിയാെത,
ആ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ തെന്റ അേത
ജീവിതം തുടർന്നിരുന്നുെവങ്കിൽ നാരായണദാസ്
പി.എൻ. ദാസ് ആകുമായിരുന്നില്ല. നാമറിയാത്ത
നാരായണദാസായിരിക്കും. അനാഥരിലും നിരാ�
ലംബരിലും കാരുണ്യത്തിെന്റ പ്രകാശം വിതറി
ആരുമറിയാെത കടന്നുേപാകുന്ന ആൾ. അയാൾ
നടന്നു നീങ്ങിയതു് വ്യവസ്ഥാപിത നിർമ്മിതികളി�
േലക്കാണു്. അവയുമായി സംഘർഷത്തിേലർെപ്പട്ടു്
തെന്റ കാരുണ്യധാരെയ സാമൂഹ്യേബാധത്തിെന്റ
അഗ്നിയാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കാെമന്ന സദുേദ്ദശ�
േത്താെട. പിന്നീെടേപ്പാെഴങ്കിലും ദാസിൽ പട്ടാമ്പി
േസ്റ്റഷനിെല അനുഭവം ആവർത്തിക്കുന്നതായി കാ�
ണുന്നില്ല.

അക്കാലത്തു് ‘ചിന്തിക്കുന്ന’ യുവാക്കളിൽ ഒരുവനാ�
യി ദാസ് വ്യവസ്ഥിതിെയ മാറ്റാനുള്ള തീവ്രരാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പടുകയാണു്. മാർക്സും മാ�
േവായുമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അന്നെത്ത വഴികാ�
ട്ടികൾ. അതയാെള എത്തിച്ചതു് തടവറയിലാണു്.
അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ. വ്യവസ്ഥിതി അയാെള
നക്സൈലറ്റ് ആയി മുദ്രകുത്തി ജയിലലടച്ചു.

‘ജയിലലടയ്ക്കെപ്പടുന്നതിനു മുൻപു് ഒരു മാസത്തി�
ലധികം എനിക്കു് േപാലീസിെന്റ മർദ്ദനക്യാമ്പിൽ
കഴിേയണ്ടിവന്നു. ഏതാണ്ടു് മുഴുപ്പട്ടിണിേയാടടുത്ത
ആ ദിവസങ്ങളിൽ കക്കൂസിൽ േപാകുേമ്പാൾ മാ�
ത്രമാണു്, അവിെടയുള്ള അഴുകിയ ബക്കറ്റിൽ അൽ�
പ്പം െവള്ളം കാണുക. പീഢനത്താലുള്ള തളർച്ച
െകാണ്ടാവണം ചില രാത്രികളിൽ എനിക്കു് സ്ഖ�
ലനം അനുഭവെപ്പട്ടിരുന്നു. രാവിെല കക്കൂസിൽ
േപായാൽ ട്രൗസറിെല കറപിടിച്ച ഭാഗം മാത്രം
കഴുകാൻ ശ്രമിക്കും. േവണ്ടത്ര േസാേപ്പാ െവള്ള�
േമാ ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അത്തരം അടയാളങ്ങൾ
െവളുത്ത ട്രൗസറിെന വളെര വികൃതമാക്കി. ക്യാ�
മ്പിൽ മറ്റു് വസ്ത്രങ്ങെളാന്നും പാടില്ല. മാസങ്ങേളാ�
ളം വിയർപ്പും മൂത്രവും ശുക്ലവുെമാെക്ക പുരണ്ടു് നാ�
റുന്ന ട്രൗസറിട്ടു്…’ (പുറം: 167–68, പുഴ പുഴയാകു�
ന്നതു് എേപ്പാൾ?: േബാധിവൃക്ഷത്തിെന്റ ഇലകൾ.
1999.)

ഏതു് വ്യവസ്ഥിതിെയ ദാസ് െവല്ലുവിളിക്കാനും മാ�
റ്റിെയടുക്കാനും ശ്രമിച്ചുേവാ, ആ വ്യവസ്ഥിതി അയാ�
െള മലിനമാക്കി. ശ്വാസം മാത്രം കഷ്ടിച്ചു സാധിക്കു�
ന്ന തടവറയിലിട്ടു.

‘ൈവകുേന്നരങ്ങളിൽ വിശന്ന വയേറാെട മരവിച്ച
മനസ്സുമായിരിക്കാറുള്ള എെന്റ മുറിയിേലക്കു് ഒരു
കാവൽ േപാലീസുകാരൻ പതിവായി വന്നിരുന്നു.
ദയ േതാന്നിയിട്ടാവണം എെന്തങ്കിലും തിന്നാൻ
െകാണ്ടുവരെട്ടെയന്നു് പലവട്ടം വളെര രഹസ്യമാ�
യി അയാൾ േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഒരു പ്രേത്യക വസ്തു
ആവശ്യെപ്പടണെമന്നുറച്ചു…’ (പുറം: 109.)

സ്വാഭാവികമായും ആ പ്രേത്യക വസ്തു ഒരു കഷ്ണം
െറാട്ടിേയാ, േപനേയാ, കടലാേസ്സാ അതുേപാലുള്ള
മെറ്റെന്തങ്കിലുമാവാെമന്നു് നാം കരുതും. പേക്ഷ, ദാ�
സ് ആവശ്യെപ്പട്ടതു് ഒരു െചറു കഷ്ണം അലക്കുേസാ�
പ്പാണു്.

‘പിേറ്റന്നയാൾ 501 ബാർ േസാപ്പിെന്റ ഒരു കഷ്ണം
െകാണ്ടുവന്നു. അന്നു രാത്രി അതുമായി ഞാൻ കക്കൂ�
സിൽ േപായി. ആ രാത്രിയിൽ തണുത്ത െവള്ള�
ത്തിൽ േസാപ്പു് പതച്ചു് ൈകകാലുകളും മുഖവും കഴു�
കിയേപ്പാഴുണ്ടായ നിർമ്മലതയും ശാന്തിയും ഞാൻ
മറക്കില്ല.’ (പുറം: 109.)

ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ പുഴക്കരയിേലെക്കടു�
ക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിെന്റ മലിനമായ മൃതേദഹം േതച്ചു്
കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ദാസ് മുപ്പതാം വയസ്സിൽ
സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങളുെടയും ശരീരത്തിെന്റയും മാലി�
ന്യങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞു് വൃത്തിയാക്കുകയാണു്.
അേതാെടാപ്പം മനസ്സിെന്റയും. ആദ്യെത്ത കഴുകി�
വൃത്തിയാക്കലിൽനിന്നു് എന്താണു് തനിക്കു് സി�
ദ്ധിച്ചെതന്നു് ദാസ് െവളിെപ്പടുത്തുന്നില്ല. ആ കുട്ടി
ആരായിരിക്കും? എവിെടനിന്നു് വന്നു? എന്ന േചാ�
ദ്യങ്ങളുെട ഉത്തരം തനിക്കറിയാെമന്നു് പറഞ്ഞു് ആ
അദ്ധ്യായത്തിനു് വിരാമമിടുകയാണു്. രണ്ടാമെത്ത
സ്വയം ശുദ്ധീകരണത്തിൽ അയാൾക്കു് സിദ്ധിച്ച
‘ശാന്തിയും നിർമ്മലതയും’ അവിസ്മരണീയമാണു്.

ആദ്യേത്തതിൽ ദാസ് തന്നിലുള്ള കരുണയുെട ഒഴു�
ക്കുജലംെകാണ്ടു് തെന്റയും സമൂഹത്തിെന്റയും മാ�
ലിന്യങ്ങെള കഴുകി വൃത്തിയാക്കിെയടുക്കുകയാണു്.
ആ കുട്ടിയുെട െനറ്റിയിൽ ദാസ് ചുംബിക്കുന്നേതാ�
െട ദാസിെല കാരുണ്യത്തിെന്റ ൈനസർഗ്ഗിക ധാര
പിെന്നയും ഒഴുകുന്നുണ്ടു്.

പകരം, അതല്ല അതല്ല എന്നു് ശഠിച്ചു് രണ്ടാമെത്ത
ശുദ്ധീകരണത്തിെലത്തുകയാണു്. അതിലൂെട സി�
ദ്ധിച്ച ൈനർമ്മല്യവും ശാന്തിയും ഒന്നാമേത്തതി�
െന്റ തുടർച്ചയായി അറിഞ്ഞു് അതിെന അതിെന്റ
വഴിക്കു് വിട്ടിരുെന്നങ്കിൽ ദാസിെന ഒരു പേക്ഷ,
നാമിന്നറിയുന്നതുേപാെല അറിയുമായിരുന്നില്ല.
ഞാൻ േനരെത്ത സൂചിപ്പിച്ചേപാെല കുടുംബം, േജാ�
ലി, കുട്ടികൾ, ഹിംസയും അഴിമതിയും നിറഞ്ഞ
സമൂഹം, എന്നിവയുെട ഇടുങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലൂെട
കടന്നുേപായി.

അേപ്പാഴും അേദ്ദഹം തെന്നയും സമൂഹെത്തയും
കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു.
ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിെന്റയും ആനന്ദത്തിെന്റയും
മെറ്റാരു ധന്യമുഹൂർത്തം കൂടി ദാസ് അനാവരണം
െചയ്യുന്നുണ്ടു്. തെന്റ തടവു് ജീവിതത്തിൽനിന്നു്.

‘അങ്ങിെനയിരിെക്ക ഒരു നാൾ ഒരു സംഭവം നട�
ക്കുന്നു. വധശിക്ഷയ്ക്കു് വിധിക്കെപ്പട്ട തടവുകാരെന്റ
േബ്ലാക് തുറക്കെപ്പടുന്നു. ഞങ്ങെളാരിക്കലും കണ്ടി�
ട്ടില്ലാത്ത ആ തടവുകാരൻ കയ്യിൽ തെന്റ പായ�
യും, പാത്രങ്ങളുമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നു. അയാൾ
ആശ്ചര്യേത്താെട ചുറ്റും േനാക്കുന്നു. അയാൾ ഞങ്ങ�
ളുെട േനെര ഒന്നു േനാക്കി, മറക്കാനാവാത്ത ഒരാ�
നന്ദം ആ മുഖത്തു് നിന്നു് നിറഞ്ഞു വഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അയാൾ കരയുകേയാ, ചിരിക്കുകേയാ… എല്ലാം
ഓർക്കുന്നവെനേപ്പാെല, വട്ടം ചുറ്റിെക്കാണ്ടു് ജീവി�
തെത്ത വന്ദിച്ചു നിന്ന ആ രംഗം…’ (പുറം: 103, 04:
‘പുസ്തകേമാ, ജീവിതേമാ?’: േബാധിവൃക്ഷത്തിെന്റ
ഇലകൾ.)

‘വധശിക്ഷയിൽനിന്നു് ജീവപര്യന്തതടവിേലക്കു്
മാറ്റെപ്പട്ട അജ്ഞാതനായ ആ തടവുകാരെന്റ മു�
ഖത്തുണ്ടായിരുന്ന പറയാത്ത ആനന്ദം ‘ജീവിത�
കല’യുെട രഹസ്യം പഠിക്കാെനെന്ന േപ്രാത്സാ�
ഹിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്നു് േസ്നഹത്തിെന്റ കല�
യായ ധ്യാനത്തിെന്റ വിദ്യാർത്ഥിയാകാനും.’
(പുറം: 104.)

ഈ മൂന്നു സംഭവങ്ങളിൽ ആദ്യേത്തതാണു് ദാസി�
െന ആത്മീയമായി നഗ്നനാക്കുന്നെതന്നു് ഞാൻ
പറയും. അത്രേത്താളം ആത്മീയധന്യത, ദാസിനു്
ജീവിതത്തിൽ മേറ്റെതങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു�
ണ്ടായിരിക്കാനിടയില്ല. കുഴിയിേലക്കിറക്കിക്കിട�
ത്തിയ ആ കുട്ടിയുെട പ്രകാശമാനമായ െനറ്റിയിൽ
ദാസ് ചുംബിക്കുേമ്പാൾ ദാസും പ്രകാശം പരത്തുക�
യാണു്. ദാസിെല കാരുണ്യത്തിെന്റ ൈനസർഗ്ഗിക
ധാര അണമുറിയാെത ഒഴുകുകയാണു്.

തെന്റ ൈനസർഗ്ഗികമായ കാരുണ്യധാരെയപ്പറ്റി
അയാളറിഞ്ഞിരുന്നിേല്ല? അതിലയാൾക്കു് പൂർണ്ണ�
മായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നിേല്ല? അേതാ അത�
ല്ല, അതല്ല എന്നു് മുത്തശ്ശിയുെട േപരക്കുട്ടിെയേപ്പാ�
െല ശഠിച്ചു് പട്ടിണി കിടന്നു് അയാൾ മുത്തശ്ശിയുെട
കഥയും പാട്ടും േകട്ടുറങ്ങാൻ കാത്തിരുേന്നാ? അതു്
േകൾക്കാതായേപ്പാഴാേണാ ദാസ് രണ്ടാമെത്ത ശു�
ദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിേലക്കു് തീവ്രരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
കനൽവഴിയിലൂെട നടന്നതു്?

അവിെടയും അയാൾക്കു് ‘ൈനർമ്മല്യവും ശാന്തി�
യും’ സിദ്ധമാകുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, അയാൾ ആ നീർ�
ച്ചാലിെന്റ ഒഴുക്കിലൂെട സാവകാശം നീങ്ങാൻ അനു�
വദിച്ചുേവാ? ഇെല്ലന്നാണു് എനിക്കു് േതാന്നിയിട്ടുള്ളതു്.

ഇതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുറ്റമല്ല. നമ്മുെട സാമുഹ്യവ്യ�
വസ്ഥിതിയുെട ചങ്ങലകളാണു് കുടുംബം, േജാലി,
കുട്ടികൾ, ഹിംസയും അഴിമതിയും നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാ�
ടുകൾ… മലിനമായ എണ്ണിയാെലാടുങ്ങാത്ത സ്ഥാ�
പനങ്ങൾ. അവയുെട അഴുക്കും െചളിയും.

അേത തടവറയിൽെവച്ചു തെന്ന ദാസ് വധശിക്ഷ�
യിൽനിന്നു് ജീവപര്യന്തത്തിെലത്തിയ തടവുകാര�
നിലൂെട താനേന്വഷിക്കുന്ന ആനന്ദം തിരിച്ചറിയു�
ന്നുണ്ടു്. ആ തടവുകാരൻ താൻ തെന്നയാെണന്നും,
അയാളുെട ആനന്ദം തേന്റതും േലാകത്തിേന്റതുമാ�
െണന്നും.

വീണ്ടും ദാസ് തന്നിെല ൈനസർഗ്ഗിക ധാരെയ
കാണാെത അതിെന്റ സ്വഭാവികമായ ഒഴുക്കിനു്
ഇനിയും താൻ പ്രവർത്തിക്കണെമന്നു് ശഠിച്ചു് ചര്യ�
കളിലും രീതികളിലും ഏർെപ്പടുകയാണു്. 1972-െല
ൈനസർഗ്ഗികമായ കരുണയും, 1976–77-െല ശാ�
ന്തിയും ൈനർമ്മല്യവും െതാട്ടടുത്ത ദിവസത്തിെല
ആനന്ദവും, പിന്നീെടേപ്പാെഴങ്കിലും അേത നിറവു�
കളിൽ, അേത ഒഴുക്കിൽ ദാസ് അനുഭവിക്കുകയു�
ണ്ടാേയാ?

അതു് പറയാൻ ഞാനില്ല. കാരണം, അെതനിക്ക�
റിയില്ല. ജീവിതത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ ആശു�
പത്രികളിലും വീട്ടിലുമായി േബാധത്തിലൂെടയും,
അേബാധത്തിലൂെടയും സഞ്ചരിച്ച ദാസ് നിശബ്ദ�
നായി അവസാനെത്ത ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഏർ�
െപ്പട്ടിരിക്കുേമാ? ആധുനിക ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിെന്റ
ഭദ്രമായ യുക്തികൾക്കു് അതീതമാണു് ദിവ്യമായ
ആത്മശുദ്ധീകരണവഴികൾ. അതു് എഴുതെപ്പടാത്ത
ചരിത്രത്തിനു് പുറത്താണു്.

□

3



െക.അരവിന്ദാക്ഷൻ
മലയാളത്തിെല ഒരു എഴുത്തുകാരനാണു്
െക.അരവിന്ദാക്ഷൻ.
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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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ 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://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

