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 െടയ്  പിങ് വിപ്ലവം

െടയ്  പിങ് കലാപത്തിെന്റ ഒരു രംഗം, 1850–1864.

െടയ്  പിങ് വിപ്ലവം ൈചനയിെല മുതലാളിത്ത
(ബൂർഷ്വാ െഡേമാക്രാറ്റിക് ) വിപ്ലവത്തിെന്റ ഒന്നാമ�
ങ്കമാണു്. ൈചനയിെല മുതലാളിത്തവിപ്ലവം ഏതാ�
ണ്ടു് നാനൂറുവർഷങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് പര്യവസാനി�
ച്ചതു്. അക്കാലെമല്ലാം മുതലാളിത്തവും ഫ്യൂഡലി�
സവും ഒന്നു വളർന്നും മറ്റതു നശിച്ചുംെകാണ്ടു നി�
ലനിൽക്കുകയായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങെള
അേപക്ഷിച്ചു് മുതലാളിത്തവിപ്ലവം ൈചനയിലാ�
രംഭിക്കുവാൻ വളെര കാലതാമസം േവണ്ടിവന്നു.
ഫ്യൂഡലിസംതെന്ന േവണ്ടിടേത്താളം വളർന്നുകഴി�
ഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ
സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തിനു് പ്രതികൂലമാ�
യിരുന്നതും ആണു് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ. മുത�
ലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രേവശനമുണ്ടായിട്ടുതെന്ന ഫ്യൂ�
ഡൽ നാടുവാഴി വർഗ്ഗത്തിെന്റയും വിേദശസാമ്രാ�
ജ്യത്തിെന്റയും ഏേകാപിച്ചുള്ള പരിശ്രമംെകാണ്ടു്
അതിെന്റ പുേരാഗതി തടയെപ്പട്ടു.

ഗ്വാങ് സിയിെല െമങ് ഷാൻ പട്ടണത്തിെല
െടയ്  പിങ് വിപ്ലവത്തിെന്റ ചരിത്ര സ്മാരകം.

കർഷകലഹളയും മുതലാളിത്തശിശുവിെന്റ വളരാ�
നുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുമാണു് ബൂർഷ്വാ െഡേമാക്രാറ്റി�
ക് വിപ്ലവത്തിെന്റ പ്രധാനഘടകങ്ങൾ. ഇവ രണ്ടും
ഫ്യൂഡൽ നാടുവാഴികെള അധികാരത്തിൽനിന്നു പു�
റംതള്ളുന്നതിനും, മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഉല്പാ�
ദനെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
സമ്പാദിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. െടയ്  പിങ്
വിപ്ലവത്തിൽ കർഷക മുേന്നറ്റമാണു് പ്രധാന പങ്കു�
വഹിച്ചതു്. ഒരു ൈദവികച്ഛായയുള്ള രാജാധികാര�
െത്ത സ്ഥാപിക്കണെമന്നു് അവർ വാദിച്ചതുെകാ�
ണ്ടു് അെതാരു ജനാധിപത്യ വിപ്ലവമല്ലാതായി തീ�
രുന്നില്ല. പരിമിത അധികാരങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു രാ�
ജാവു് ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിനു് നിഷിദ്ധമല്ല.

േഹാങ് സിയുക്വാെന്റ ചിത്രം.

പ്രേത്യകിച്ചും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത
ഒരു രാജ്യത്തു് കൃഷിക്കാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ നട�
ക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവത്തിൽ രാജാവു് സ്വകാര്യസ്വത്തി�
െന്റ സിംബലാണു്. മുതലാളിത്തം സ്വത്തുടമയുെട
സമ്പ്രദായം മാറ്റിത്തീർക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതിെന
േചാദ്യം െചയ്യുന്നില്ല. െടയ്  പിങ് വിപ്ലവമാകെട്ട ഒരു
േദശീയവിേമാചനസമരവും കൂടിയായിരുന്നു.

മഞ്ചു ക്വിംഗ് രാജവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു െചമ്പു്
(പിച്ചള) നാണയം, 1850–1861.

െടയ്  പിങ് വിപ്ലവത്തിെന്റ പ്രധാനസ്വഭാവങ്ങൾ
മതതീക്ഷ്ണത, പൗരാണികകമ്മ്യുണിസത്തിേലക്കു�
ള്ള ചായ്  വു്. ജന്മിത്വേത്താടുള്ള ശത്രുത, മഞ്ചുരാ�
ജവംശെത്തപ്പറ്റിയുള്ള െവറുപ്പു്, വിേദശേത്താടു�
ള്ള മമത, വാണിജ്യവ്യവസായേപ്രാത്സാഹനം,
െപാതുെവ ഉല്പതിഷ്ണു മേനാഭാവം എന്നിവയായി�
രുന്നു. അവരുെട പരിപാടി സമരമായിരുന്നുെവ�
ങ്കിലും ലക്ഷ്യം സമാധാനമായിരുന്നു. അവർ പി�
ടിച്ചടക്കിയ രാജ്യത്തിനു് അവർ നൽകിയ േപർ
ശാന്തിയുെട സ്വർഗ്ഗീയസാമ്രാജ്യം എന്നായിരുന്നു.
ശത്രുക്കേളാടു് അവർ യാെതാരു കരുണയും കാണി�
ച്ചിെല്ലങ്കിലും വിജയത്തിനു േശഷം അവർ നല്ലഭര�
ണം ഏർെപ്പടുത്തി. ഏതാണ്ടു് ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ
രീതിയിൽ ഒരു സേഹാദരത്വം അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അവർ ഭൂമിയിൽ െപാതുവുടമ സ്ഥാപിച്ചു. കുടിൽവ്യ�
വസായത്തിെന്റ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഭരണകൂടംതെന്നയാ�
ണു് വിതരണം െചയ്തതു്. ഉല്പാദനവിതരണങ്ങളുെട
െപാതുതത്ത്വം എല്ലാവർക്കും ന്യായമായ പങ്കു് ലഭി�
ക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ജനകീയവിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്ഥാപിച്ചു് അവർ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിച്ചു. കറു�
പ്പുവലി ശിക്ഷാേയാഗ്യമാക്കിത്തീർത്തു. അടിമത്തം
ബഹിഷ്കരിച്ചു. േവശ്യാവൃത്തിെയ നിേരാധിക്കുകയും
െചയ്തു മതപരമായി െടയ്  പിങ് പ്രസ്ഥാനം വിഗ്ര�
ഹാരാധനെയ്ക്കതിരായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി അതു
മഞ്ചുരാജവംശത്തിെന്റ ശത്രുവായിരുന്നു. അതിെന്റ
സാമൂഹ്യവശം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുമായിരുന്നു.

ൈചന റിപ്പബ്ലിക്കിെന്റ ക്വാൻടങ് പ്രവിശ്യാ
സർക്കാർ.

ക്വാൻടങ് സംസ്ഥാനത്തു് ഒരു കർഷകകുടുംബ�
ത്തിൽ ഒരദ്ധ്യാപകെന്റ മകനായിട്ടാണു് ഹംഗ്സി�
യുൻസാങ്ങ് ജനിച്ചതു്. സർക്കാർേസവനത്തിെന്റ
പരിശീലനത്തിനുേവണ്ടി അയാൾ കാൻടൺ പട്ട�
ണത്തിേലക്കയക്കെപ്പട്ടു. പബ്ലിക് സർവ്വീസ് പരീ�
ക്ഷയിലുള്ള പരാജയവും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരു�
മായിട്ടുള്ള പരിചയവും അയാളുെട ചിന്താഗതിെയ
സാരമായി സ്വാധീനെപ്പടുത്തി. പരാജയത്തിൽ
കലിെകാണ്ടു പ്രഭുവർഗ്ഗേത്താടു് പടെവട്ടുവാൻ തീരു�
മാനിച്ച അയാൾക്കു് ക്രിസ്തുമതം ഒരു നവദർശനം
നൽകി. െകാടുമ്പിരിെക്കാണ്ട വികാരങ്ങളുെട ഫല�
മായി ഹംഗ് േരാഗിയായിത്തിർന്നു. ജ്വരബാധിത�
നായേപ്പാൾ അയാൾക്കുണ്ടായ െവളിപാടുകളാണു്
െടയ്  പിങ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വിശ്വാസപ്രമാണം.
ഒരു വൃദ്ധൻ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു ജനമർദ്ദകെര വധിക്കാ�
നുള്ള ഒരു ഖഡ്ഗം സമ്മാനിച്ചതായി അയാൾ സ്വ�
പ്നം കണ്ടു. പേക്ഷ, ഹംഗ് െടയ്  പിങ് പ്രസ്ഥാനത്തി�
െന്റ സ്രഷ്ടാവായിരുന്നില്ല. അക്കാലത്തു നാടുനീെള,
നീറിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കാർഷിക അസംതൃപ്തി�
യുെട പ്രചാരകനും സംഘാടകനും ആയിത്തീർന്നു�
െവന്നതാണു് ഹംഗിെന്റ മഹത്വം. തെന്റ പ്രസ്ഥാ�
നത്തിനു് അനുഭാവികെള കിട്ടുവാൻ അയാൾക്കു്
ക്വാൻങ്ങ്സിവെര യാത്രെചേയ്യണ്ടിവന്നു. ക്വാൻ�
ടംഗ് , ക്വാൻങ്ങ് സി, ഹുണാൻ എന്നീ സംസ്ഥാന�
ങ്ങൾ േയാജിക്കുന്ന ഒരു മലമ്പ്രേദശമുണ്ടു് അവിെട
ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ ഒരു വർഗ്ഗം ജനങ്ങളും. ആ സ്ഥ�
ലത്തു് രണ്ടാമതു് വെന്നത്തിയ ഇക്കൂട്ടെര വരത്തർ
എന്നാണു് വിളിച്ചു വന്നിരുന്നതു്. അവർ കർഷക�
െത്താഴിലാളികളായും ൈകെത്താഴിൽക്കാരായും
കഴിഞ്ഞു. േമാഷണവും പിടിച്ചുപറിയും അവരുെട
പതിവായിരുന്നു. ചിലേപ്പാൾ അവർ കടൽക്കള്ള�
ന്മാരാവുകയും െചയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഗ്ഗ�
ത്തിൽനിന്നാണു് ഹംഗ് ഒരു െചറിയ സംഘെത്ത
ഉണ്ടാക്കിയതു്. 1850-ൽ അവർ ലിയൂച്ചു എന്ന െച�
റിയ പട്ടണം പിടിച്ചു. ഹംഗ് ശാന്തിസാമ്രാജ്യത്തി�
െന്റ ആദ്ധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ തലവനായി
അവേരാധിക്കെപ്പട്ടു. പ്രഭുവർഗ്ഗം ഹംഗിനു് കൂലി�
വാംങ്ങ് (െതാഴിലാളിരാജാവു് ) എന്ന സ്ഥാനേപ്പ�
രു കൽപിച്ചു നൽകുകയും െചയ്തു. ലഹളക്കാരുെട
ആദ്യെത്ത കർമ്മം ഭൂമി ഉടമയുെട േരഖകൾ സൂക്ഷി�
ച്ചിരുന്ന േക്ഷത്രങ്ങെളല്ലാം ചുട്ടുനശിപ്പിക്കുക എന്ന�
തായിരുന്നു. അവരുെട ആദർശങ്ങെള േക്രാഡീ�
കരിച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു ഗാനം എഴുതി. അതിൽ ൈച�
നയിെല മർദ്ദിതജനതയുെട ശബ്ദം ഉയർന്നുേകൾ�
ക്കുന്നുണ്ടു്. േദശീയത്വവും കഴിഞ്ഞുേപായ സുവർ�
ണ്ണയുഗത്തിേലക്കുള്ള ഒെരത്തിേനാട്ടവും അതിൽ
കാണുവാനുണ്ടു്. മർദ്ദിതജനത െകാള്ളക്കാരെല്ല�
ന്നും ഈശ്വേരച്ഛയുെട കർമ്മേയാഗികളാെണന്നും
അതിൽ അവകാശെപ്പടുന്നു. കാർഷികലഹളയുെട
ഈ സമരഗാനം ൈചനയിെല ബൂർഷ്വാ െഡേമാ�
ക്രാറ്റിക് വിപ്ലവത്തിെന്റ പ്രഭാതേഭരിയാണു്.

െവള്ളത്തിെല വാണിജ്യം, 1759.

പ്രസ്ഥാനം കാട്ടുതീേപാെല പടർന്നുപിടിച്ചു. മൂന്നു�
വർഷത്തിനകം ക്വാൻങ്ങ്സി കൂടാെത ഹുണാൻ,
ഹുൈപ്പ, ആങ്ങ്  വി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവർ
ൈകവശെപ്പടുത്തി. ച്യാങ്ങ്ഷാ, വുവാംഗ് , ഹനിയാ�
ങ്ങ് മുതലായ പ്രധാനേക്രന്ദ്രങ്ങളും അവർ പിടിച്ചു.
ൈസന്യം പതിനായിരത്തിൽ നിന്നു് ഒരു ലക്ഷമാ�
യി. 1853-ൽ അവർ നാങ്കിംഗ് പിടിച്ചു. അവിെടനി�
ന്നു് െപക്കിംഗ് പിടിക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട ൈസന്യം
ആറുമാസത്തിനകം റ്റീൻസിനിെലത്തി. അതിന�
േങ്ങാട്ടുള്ള സ്ഥലം പിടിക്കുക ദുഷ്ക്കരമായിരുന്നു.
എങ്കിലും, നാംഗിങ്ങിൽ തലസ്ഥാനമായി സ്ഥാപി�
ക്കെപ്പട്ട ശാന്തി സാമ്രാജ്യം ഒമ്പതുസംസ്ഥാനങ്ങ�
െളയും 20 േകാടി ജനങ്ങെളയും ഭരിച്ചു. ആ ഭരണകൂ�
ടത്തിെന്റ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ അവരുെട
നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രം മതിയാവും. വയലുക�
ളുള്ളവർ അവെയ േയാജിച്ചു കൃഷിെചയ്യെട്ട; െന�
ല്ലുകിട്ടുേമ്പാൾ അവർ േയാജിച്ചു ഭക്ഷിക്കെട്ട; വസ്ത്ര�
ത്തിെന്റയും പണത്തിെന്റയും കാര്യവും അങ്ങെനത�
െന്ന; എല്ലാവനും സമമായി ലഭിക്കുവാനും ഓേരാ�
രുത്തനും ഒരുേപാെല ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനുംേവണ്ടി
എല്ലാം െപാതുവായി ഉപേയാഗിക്കെട്ട.

പ്രവിശ്യാ നഗരമായ അൻകിംഗ് വീെണ്ടടുക്കുന്നു.

വിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയേത്താടുകൂടി പുതിയ ചുമത�
ലകൾ വന്നുകൂടി. ഫ്യൂഡൽഘടനെയ തകർത്തു്
അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു് ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യഘടന
പടുത്തുയർത്താൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, ഈ
പരിശ്രമത്തിൽ െപാതുവുടമെയന്ന ആശയം പുറം
തള്ളെപ്പട്ടു. അതിനു് ൈചനയ്ക്കു കാലമായിട്ടുണ്ടായി�
രുന്നില്ല. േനേരമറിച്ചു കുെറക്കൂടി ഉയർന്ന രൂപത്തി�
ലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉടമയാണു് അവർ സ്ഥാപിച്ച�
തു്. മുതലാളിത്ത വിപ്ലവത്തിെന്റ എല്ലാ ലക്ഷണ�
ങ്ങളും െടയ്  പിങ് വിപ്ലവത്തിൽ കണ്ടുതുടങ്ങി. വ്യവ�
സായവാണിജ്യ ജയങ്ങൾ െടയ്  പിങ് തലസ്ഥാന�
ത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു. ചായ, പട്ടു് എന്നിവയുെട
കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഭൂമിയുെട ഉല്പാദനശക്തി�
യും വർദ്ധിച്ചു. ചുങ്കം നിർത്തൽ െചയ്തു. യുദ്ധത്തിനു�
േവണ്ടി ഭാരിച്ച നികുതികൾ ചുമേത്തണ്ടിവെന്നങ്കി�
ലും അതു് കഴിവുള്ളവരുെടേമൽ മാത്രമായിരുന്നു.
െപാതുേവ പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള
ഉല്പാദനത്തിനു് ഉദാരമായ േപ്രാത്സാഹനമാണു്
ലഭിച്ചതു്. യാെതാരുതരത്തിലുള്ള െകാള്ളയും അവ�
രുെട രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ പിടിച്ചടക്കു�
ന്ന സ്ഥലങ്ങളിെല ടാർട്ടാർ ഭടന്മാെരയും മഞ്ചുപ്രഭു�
ക്കന്മാെരയും അവർ െകാെന്നാടുക്കി എന്നതു പര�
മാർത്ഥമാണു്. പേക്ഷ, െപാതുെവ ജനങ്ങൾക്കു
വളെര സുഖമായിരുന്നു. ൈചനെയാട്ടാെക ഉള്ള
ഒരാശ ഇതായിരുന്നു. “െതക്കുള്ള വിപ്ലവകാരികൾ
ഇവിെടയും വന്നിരുെന്നങ്കിൽ.” വിേദശികേളാടും
അവർ മമത കാണിച്ചു. മഞ്ചുരാജവംശെത്ത സംര�
ക്ഷിക്കുവാൻ യാെതാന്നും െചയ്യരുെതന്നുമാത്രേമ
അവർക്കു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഈ നിബ�
ന്ധന എത്ര പ്രധാനമായിരുന്നു എന്നു് അനന്തര�
സംഭവങ്ങൾ െതളിയിച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റീംഷിപ്പ് ൈചനീസ് യുദ്ധ ജങ്കുകെള
നശിപ്പിക്കുന്നു, ഇ.ഡങ്കൻ, 1843.

യൂേറാപ്പിെല മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങൾ ൈചനയിൽ
മുതലാളിത്തം വളരുന്നതിനു് ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.
അവർ മഞ്ചുരാജവംശേത്താടു േചർന്നു് െടയ്  പിങ്
പ്രസ്ഥാനെത്ത നശിപ്പിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. 1856-
ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രഞ്ചു നാവികൈസന്യങ്ങൾ ക്വാൻടം�
ഗ് നഗരം െവടിവച്ചു തകർത്തു. അവരുെട ലക്ഷ്യം
അധഃപതിച്ച ഫ്യൂഡൽ അധികാരെത്ത താങ്ങി�
നിറുത്തി അവരിൽനിന്നും പ്രേത്യകാവകാശങ്ങൾ
പിടിച്ചുപറിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ൈചനയിെല
സ്ഥിതിഗതികൾ പഠിക്കുവാൻ നിയമിക്കെപ്പട്ട സം�
ഘങ്ങളുെട റിേപ്പാർട്ടിെന വകെവയ്ക്കാെതതെന്ന
അവർ െടയ്  പിങ് പ്രസ്ഥാനത്തിെനതിരായി യു�
ദ്ധം െചയ്തു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മഞ്ചുരാജവംശെത്ത
അവർ േകാടാലിക്കയ്യാക്കി. പേക്ഷ, മഞ്ചുവിനു് നാം�
ഗിങ്ങ് പിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും, ൈചന�
യിെല പിന്തിരിപ്പന്മാരും വിേദശശക്തികളും സംഘ�
ടിച്ചു് െടയ്  പിങ് വിപ്ലവെത്ത തകർത്തു.

െഡേമാക്രാറ്റ് 25 നവംബർ 1950.
അേന്വഷണങ്ങൾ 2004.
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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.



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBRARY
empowering the author …

◦ “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

