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എഴുത്തു്: േമാഹവും നരകവും

എം. ടി. വാസുേദവൻ
നായർ

കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു്
എം. ടി. വാസുേദവൻ നായർ
കുൈവറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയു�
ണ്ടായി. അന്നു്, ഇന്ത്യൻ എം�
ബസ്സിയിൽ നൽകിയ സ്വീക�
രണ ചടങ്ങിനുേശഷം അേദ്ദ�
ഹത്തിെന കാണാനും പരിച�
യെപ്പടാനും നിന്ന മലയാളി

ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ തിരക്കിൽ ഞാനും െചന്നു് നിന്നു.
തിരക്കിലൂെട നടന്നു്, ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിനു േന�
െര ഒരു പുസ്തകം നീട്ടി. പുസ്തകം ൈകനീട്ടി വാങ്ങി
അേദ്ദഹം അതിെന്റ ചട്ട കണ്ടു, പിെന്ന ചിരിക്കും
െഗൗരവത്തിനുമിടയിെല െചറിയ ഒച്ചയിൽ “ഓ!
ഹാേവൽ!” എന്നു് എെന്ന േനാക്കി പറഞ്ഞു. ഞാ�
നും പുഞ്ചിരിച്ചു. ആ തിരക്കിൽ പരിചയെപ്പടുത്താൻ
നിൽക്കാെത ഞാൻ മടങ്ങിേപ്പാരുകയും െചയ്തു. പി�
െന്ന ഞാൻ എം. ടി.-െയ കണ്ടിട്ടില്ല.

വാെസ്ലവ് ഹാേവൽ

നാടകകൃത്തും പ്രബന്ധകർ�
ത്താവും സ്വാതന്ത്ര്യസമരപ്ര�
വർത്തകനും, െചക്ക് റിപ്പബ്ലി�
ക്കിെന്റ പ്രസിഡണ്ടും, മൂന്നു്
വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് മരിച്ചു�
േപാവുകയും െചയ്ത വാെസ്ല�
വ് ഹാേവലിെന്റ ഒരു പുസ്തക�
മായിരുന്നു അതു്. എന്തുെകാ�
ണ്ടാണു് എം. ടി.-യ്ക്കു് അന്നു്
ഹാേവലിെന്റ പുസ്തകം സമ്മാനിച്ചതു് എന്നു് ഇേപ്പാ�
ഴും നിശ്ചയമില്ല. ഒരുപേക്ഷ, മെറ്റാന്നും ആ എഴു�
ത്തുകാരെന്റ സന്ദർശനത്തിൽ സമ്മാനിക്കാൻ
ആ സമയം എെന്റ ൈകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
എന്നുമാകാം. വിവിധ ദൂരങ്ങെള ഒരു േദശം, ഒരു
ഭാഷ േസ്നഹേത്താെട പുൽകുക ഇങ്ങെനയുമാകാം.
എന്നാൽ, എഴുത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഒച്ച, ചിലേപ്പാൾ ഭീതിയുെടയും, ചില�
േപ്പാൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും, ചിലേപ്പാൾ ആന�
ന്ദത്തിെന്റയും, ചിലേപ്പാൾ ദുഃഖത്തിെന്റയും, ചില�
േപ്പാൾ അന്തമില്ലാത്ത േഖദത്തിെന്റയുമായിരിക്കു�
െമന്നു വാെസ്ലവ് ഹാേവൽ എന്നുെമെന്ന ഓർമ്മി�
പ്പിച്ചിരുന്നു. തെന്റ കാലെത്ത ഏറ്റവും െപാതുജന�
സമ്മതിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു േസ്വച്ഛാധിപത്യഘടന�
േയാടായിരുന്നു ഹാേവലിനു േനരിേടണ്ടിയിരുന്നതു്.
അതും അഹിംസയുെട സമേരാൽസുകമായ രൂപ�
ത്തിലൂെട; ഒരുപേക്ഷ, അതു് എഴുത്തിെന്റ കൂടി ജീ�
വിതവുമായിരുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ, ജനാധിപത്യത്തി�
നും െപൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള നിരന്തര
സമരമായിരുന്നു ഹാേവലിെന്റ എഴുത്തും ജീവിത�
വും. ൈദനംദിനജീവിതത്തിെലത്തെന്നയുള്ള അധി�
കാരഘടനെയ കുറിച്ചു എഴുത്തുകാർ പുലർത്തുന്ന
അറിവും ജാഗ്രതയും ഹാേവലിെന്റ കലയും ജീവിത�
വും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

പരസഹസ്രം ൈകകളും പരസഹസ്രം നാവുക�
ളും ഒരു തലയും പാർക്കുന്ന ഒെരാറ്റ ഉടൽ എന്നു്
‘എഴുത്തി’െന സങ്കല്പിക്കാനാകും. ചിലേപ്പാൾ “സം�
സാര സാഗര”ത്തിേലക്കു് ഒഴുകുകേയാ ചിലേപ്പാൾ
നിശബ്ദതയിേലക്കു് മുങ്ങുകേയാ െചയ്യുന്ന കപ്പൽ�
േപാെല എന്നും. ഒരുപേക്ഷ, എഴുത്തിെന്റ ഏറ്റവും
സ്വകാര്യമായ ആരാധനാരൂപങ്ങൾ ഇങ്ങെന പല�
തായും എഴുത്തുകാർ തെന്ന സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ടാകും.
എന്നാൽ, അങ്ങെന പല കാലത്തിലും പല രൂപ�
ത്തിലും പല േദശങ്ങളിലും ഭാവന െചയ്യുന്ന എഴു�
ത്തിൽ, അതിെന്റതെന്ന അപരസ്വത്വം േപാെല,
‘രാഷ്ട്ര’വും പാർക്കുന്നു. അഥവാ, എഴുത്തുകാർ തങ്ങ�
ളുെട ഭാഷയിൽ േനരിടുന്നതു് തങ്ങളുെട രാഷ്ട്രെത്ത�
യുമാകുന്നു. അത്തരെമാരു ഘട്ടത്തിലൂെട, അെല്ല�
ങ്കിൽ, എേപ്പാഴും എഴുത്തുകാരുെട ഓേരാ തലമുറ�
യും കടന്നുേപാകുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു്, ഓേരാ
എഴുത്തുകാരനും തെന്റ കാലെത്ത സംബന്ധിച്ച
ഓർമ്മയിൽ തെന്റ രാഷ്ട്രെത്തകൂടി കണ്ടുമുട്ടുന്നതു്.
രാഷ്ട്രത്തിെന്റ നിർമ്മിതിയിൽ അല്ല, രാഷ്ട്രത്തിെന്റ
വിധിയിലാണു് പലേപ്പാഴും അയാൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവ�
സങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിെല പല എഴുത്തുകാരും രാജ്യ�
ത്തു് നിലനിൽക്കുന്ന ‘അസഹിഷ്ണുത’ യുെട േപരിൽ
‘ഭരണകൂട’ത്തിേനാടു് പ്രതികരിച്ച േപാെല, അതു്
ചിലേപ്പാൾ, താൻ ജീവിക്കുന്ന കാലെത്ത മാത്രമല്ല
രാഷ്ട്രെത്തയും കാണിക്കുന്നു.

ഴാക്ക് േറഴാസ്യർ

സാഹിത്യത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ�
െത്ത കുറിച്ചു് ഴാക്ക് േറഴാസ്യർ
(Jacques Ranciere) പറഞ്ഞ�
തു് എഴുത്തുകാരുെട രാഷ്ട്രീയ�
മല്ല സാഹിത്യത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീ�
യം എന്നാണു്. സാഹിത്യം
സാഹിത്യമായിരിക്കുന്നതു
തെന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന�
മായിരിക്കുന്നതുേപാെല, രാ�
ഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പത്തിലും രാഷ്ട്രീയം പ്രവർത്തനക്ഷ�
മമാകുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന, അതു് എഴുത്തിലും
പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നു. രാഷ്ട്രം എന്ന പരികല്പ�
നയിൽ, േദശം എന്ന ഓർമ്മയിൽ, തെന്റ ‘സ്വന്തം
രാഷ്ട്രീയ’വുമായി എഴുത്തുകാർ അശാന്തമാകുന്ന
(restless) സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുെട ഭാഷയുെടയും ഓർ�
മ്മയാണു്. സമഗ്രാധിപത്യ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങേളാടും
അത്തരം അധികാരനിർവ്വഹണങ്ങേളാടും വിേയാ�
ജിച്ചതും അവെയ തങ്ങളുെടതെന്ന വായനാ സമൂ�
ഹത്തിെന്റ സംവാദമായി മാറ്റുകയും െചയ് ത സന്ദർ�
ഭങ്ങൾ േപാെല. എം. േഗാവിന്ദെന്റയും ഒ.വി. വിജ�
യെന്റയും ഊഴം േപാെല.

ഒരുപേക്ഷ, , ‘ശീതയുദ്ധ കാല’െത്ത (Cold War)
ഏറ്റവും ജീവസ്സുറ്റ മാർക്സിസ്റ്റ്-ജനാധിപത്യ സംവാദ�
ങ്ങൾ നടന്നതു് ഈ എഴുത്തുകാരുെട മുൻകയ്യിലാ�
യിരുന്നു. ചിലേപ്പാൾ, വിജയെനേപ്പാെല, ഒരാൾ
മാത്രമായിരുന്നു അവിെട. ഇപ്പുറത്തു്, കണിശമായും
േവർെപട്ടേപാെല െലനിനിസ്റ്റ് േനതൃത്വവും അതി�
െന്റതെന്ന ഇടതുപക്ഷ വായനാസമൂഹവും നിന്നു.

എം. േഗാവിന്ദൻ

വിജയെന ഓർത്തു േനാക്കൂ:
ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമഗ്രാധി�
പത്യ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായി�
രുന്നില്ല വിജയൻ എഴുതിയി�
രുന്ന ഭാഷേയാ, േകരളേമാ,
ഇന്ത്യേയാ. എന്നാൽ, തെന്റ
രാഷ്ട്രെമന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നി�
ന്നും അത്തരം ഭരണകൂട സം�
വിധാനങ്ങെള വിജയനു് ഒഴി�
വാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുമില്ല. എന്തുെകാണ്ടായിരി�
ക്കാം അതു്? േലാകെത്ത പലയിടങ്ങളിലും അത്ത�
രം ഭരണകൂടങ്ങളും സമഗ്രാധിപത്യക്രമങ്ങളും നി�
ലനിന്നിരുന്നു എന്നതുെകാണ്ടു മാത്രമാവില്ല അതു്.
എഴുത്തിെന്റ തെന്ന ഒരു വിധിയാണതു്: േലാകമാ�
ണു് അതിെന്റ പ്രേചാദനം. അെല്ലങ്കിൽ, ഭാഷക�
ളിൽ ചിതറുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങെള അങ്ങെനയാണു് എഴു�
ത്തു് സന്ധിക്കുന്നതു്. വിജയൻ അതു് കൃത്യമായി തി�
രിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഒേരസമയം, േലാകവും രാഷ്ട്രവു�
മായി തെന്റ ഭാഷയിേലക്കും എഴുത്തിേലക്കും വിജ�
യൻ വന്നതു് അങ്ങെനയാണു്. നമ്മുെട സാഹിത്യ�
ത്തിെല ‘ആധുനികത’യുെട തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടം
ഈ സംവാദത്തിെന്റ ജീവിതംകൂടിയായതും അങ്ങ�
െനയാണു്.

ഒ.വി. വിജയൻ

വാസ്തവത്തിൽ, അത്തരം സം�
വാദങ്ങൾ, നമുക്കു് പരിചയമു�
ള്ള നമ്മുെട സ്വന്തം െചറിയ
െചറിയ “സ്റ്റാലിനിസ”ങ്ങെള
െചറുക്കുക മാത്രമായിരുന്നി�
ല്ല. മറിച്ചു്, ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ
ആ എഴുത്തുകാേരാ അവരുെട
വായനക്കാേരാ പെങ്കടുക്കു�

ന്ന “അധികാര വിമർശം” എഴുത്തിെന്റതെന്ന ധർ�
മ്മെത്ത പ്രതി മാത്രമായിരുന്നില്ലതാനും. നമ്മുെട
സമൂഹത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതെത്ത അർത്ഥപൂർ�
ണ്ണമാക്കുന്ന സംവാദത്തിൽ, ഭാഷയ്ക്കും േദശത്തിനു�
മുള്ള സ്ഥാനം ഒേരസമയം എഴുത്തുകാരും വായന�
ക്കാരും അടയാളെപ്പടുത്തുകകൂടിയായിരുന്നു.

െലനിൻ

സമൂഹത്തിെല േകടുകേളാ�
ടു് കലഹിച്ചും ദുഷ്ടതകെള പ്ര�
തിേരാധിച്ചും എഴുത്തുകാരും
കലാകാരന്മാരും സ്വാതന്ത്ര്യ�
െത്ത േബാധ്യെപ്പടുത്തുന്നുെവ�
ന്ന ‘പദവി’ എങ്ങെനയാണു്
അവർക്കു് കിട്ടിയെതേന്നാ,
എേപ്പാഴാണു് ൈകവന്നെത�
േന്നാ തിരഞ്ഞുേപായാൽ, ഇങ്ങെന ഓേരാ കാര�
ണങ്ങളിലും എത്തുന്നേപാെല, ഓേരാ സമൂഹവും
അതാതുകളുെട ചരിത്രത്തിേലക്കും ആ യാത്രകെള
തിരിച്ചുെവയ്ക്കുന്നു. അധികാര നിർവ്വഹണേത്താടും
അധികാരം എന്ന സങ്കല്പേത്താടുമാണു് എഴുത്തും
എഴുത്തുകാരും േനരിടുന്നതു് എന്നതുെകാണ്ടുകൂടിയാ�
ണു് ആ “പദവി” കിട്ടിയതു്. അതുെകാണ്ടാണു്, ചി�
ലേപ്പാൾ െവളിച്ചത്തിൽ നിന്നും ചിലേപ്പാൾ ഇരു�
ട്ടിൽ നിന്നും “നിങ്ങൾ അേപ്പാൾ എന്തു് െചയ്യുക�
യായിരുന്നു?” എന്ന േചാദ്യം എഴുത്തുകാർ േനരി�
ട്ടതു്. എന്നാൽ, തങ്ങളുെട ഈ ‘പദവി’, സാമൂഹ്യ
ശ്രദ്ധ, എഴുത്തുകാർക്കു് നഷ്ടെപ്പടുകേയാ അെല്ല�
ങ്കിൽ പരിഗണനീയമെല്ലേന്നാ േതാന്നുന്ന സന്ദർ�
ഭങ്ങൾ അതിേനാെടാപ്പം തെന്നയുണ്ടു്. അതു് ഏെറ�
യും അധികാര വിമർശത്തിെന്റ തെന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളായ സന്ദർഭങ്ങളിലുമാകാം. പേക്ഷ, സ്വാതന്ത്ര്യ�
െത്ത കണിശമായും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന
തെന്റതെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യാനുഭവത്തിലൂെട എഴുത്തു�
കാർ കടന്നുേപാകുന്ന സന്ദർഭം, എഴുത്തുകാെര ഒഴി�
ഞ്ഞു േപാകുേന്നയില്ല. േസ്വച്ഛാധിപത്യെത്ത േനരി�
ടുന്ന എഴുത്തുകാർ, േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെന്റ ചരിത്ര�
െത്തത്തെന്ന സമാഹരിക്കുന്ന േപാലുള്ള അനുഭവ�
ങ്ങളിലൂെട കടന്നുേപാകുന്നു. തങ്ങളുെട രാഷ്ട്രം േപാ�
െല. തങ്ങളുെട ഭാവനയിെല, രാഷ്ട്രീയത്തിെല ഇടർ�
ച്ചകൾ, അവർ, തങ്ങളുെട രാഷ്ട്രം േപാെല, അനുഭ�
വിക്കുന്നു. “നിങ്ങൾ അേപ്പാൾ എന്തു് െചയ്യുകയായി�
രുന്നു?” എന്ന േചാദ്യം തെന്റ ഉള്ളിൽ നിന്നുെമന്ന
േപാെല േകൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

സ്റ്റാലിൻ

വാസ്തവത്തിൽ, എഴുത്തുകാർ
രാഷ്ട്രീയതത്വചിന്തകർ ആയി�
രിക്കണെമന്നില്ല. എഴുത്തു് ‘നി�
ഷ്ക്കളങ്കമായ പ്രവർത്തി’ എന്നു്
വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എന്നു�
മുണ്ടു്—ജീവിതത്തിെല നിഷ്ക�
ളങ്കമായ സന്ദർഭങ്ങൾ േപാ�
െലതെന്ന. ആനന്ദെത്തപ്പ�
റ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ

അറിവുേപാെലത്തെന്ന. എന്നാൽ, തങ്ങൾ പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്ന ഭാഷ, അതിെല രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി�
കൾ, അതിെല െപൗരജീവിതത്തിെന്റയും കൂടി പരീ�
ക്ഷണ ഘട്ടെമന്ന നിലകൂടി ൈകവരിക്കുേമ്പാൾ
എഴുത്തുകാർ, ആ ‘വ്യവസ്ഥിതികൾ’ക്കുള്ളിൽ
തെന്നയാണു്. ഒരുപേക്ഷ, എേപ്പാഴും. അഥവാ,
അവർ എേപ്പാഴും അങ്ങെനെയാരു നിരീക്ഷണ
വലയത്തിലാണു്. അതുെകാണ്ടു്, എഴുത്തുകാേരാടു്
“നിങ്ങൾ അേപ്പാൾ എന്തു് െചയ്യുകയായിരുന്നു?”
എന്നു് വായനക്കാർ േചാദിക്കുേമ്പാൾ, ഒേരസമയം,
ആ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയിലും ആ െപൗരജീവിത�
ത്തിലും തങ്ങളുെടത്തെന്ന ജീവിതെത്തപ്പറ്റി അവർ
അേന്വഷിക്കുകയാണു്—ഒരിക്കൽ തങ്ങളുെട പ്രിയ�
െപ്പട്ട എഴുത്തുകാരുെട രചനകളിൽ അവർ തങ്ങ�
െളത്തെന്ന േതടിയതുേപാെല.

ഇേപ്പാൾ േതാന്നും, അന്നു് ഹാേവലിെന്റ പുസ്തകം
എം. ടി.-യ്ക്കു് സമ്മാനിക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെടതെന്ന എഴു�
ത്തിെന്റയും ഭാഷയുെടയും ഓർമ്മ അതുവേരക്കും
ഞാൻ െകാണ്ടുേപാരുകയായിരുന്നുെവന്നു്. വലിയ
യുദ്ധങ്ങേളാ അെല്ലങ്കിൽ ഭീതി തരുന്ന ഓർമ്മക�
േളാ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയും ഒരു സമൂഹവുമായിരു�
ന്നിട്ടു കൂടി നമ്മളും നമ്മുെട വലുതും െചറുതും നരക�
ങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇേപ്പാഴും. ആ നരകങ്ങെളപ്പ�
റ്റി എം. ടി.-യും എഴുതിയിരുന്നു. ഞാൻ അതു് വായി�
ക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓർമ്മ െകാണ്ടുേപാരുക�
യുമായിരുന്നു.

December, 2015.
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കരുണാകരൻ
കഥാകൃത്തു്, േനാവലിസ്റ്റ്, കവി, നാടക�
കൃത്തു്. പാലക്കാടു് ജില്ലയിെല പട്ടാമ്പി
സ്വേദശി. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികൾ മക�
രത്തിൽ പറഞ്ഞതു് (കഥകൾ – പാഠ�
േഭദം), െകാച്ചിയിെല നല്ല സ്ത്രീ (കഥകൾ – ൈസൻ ബു�
ക്സ് ), പായക്കപ്പൽ, (കഥകൾ – ഡി.സി. ബുക്സ് ) ഏകാ�
ന്തതെയ കുറിച്ചു പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടേല്ല ഉള്ളു (കഥകൾ –
ഡി.സി. ബുക്സ് ) അതികുപിതനായ കുറ്റാേന്വഷകനും മറ്റു്
കഥകളും (കഥകൾ – ഡി.സി. ബുക്സ് ), പരസ്യജീവിതം
(േനാവൽ – ഡി.സി. ബുക്സ് ), ൈബസിക്കിൾ തീഫ് (േനാ�
വൽ – മാതൃഭൂമി ബുക്സ് ), യുദ്ധകാലെത്ത നുണകളും മര�
െക്കാമ്പിെല കാക്കയും (േനാവൽ – ഡി.സി. ബുക്സ് ), യു�
വാവായിരുന്ന ഒൻപതു വർഷം (േനാവൽ – ഡി.സി.
ബുക്സ് ), യക്ഷിയും ൈസക്കിൾ യാത്രക്കാരനും (കവിത�
കൾ – ഗ്രീൻ ബുക്സ് ) ഉടൽ എന്ന േമാഹം (േലഖനങ്ങൾ
– േലാേഗാ ബുക്സ് ). “യുവാവായിരുന്ന ഒൻപതു വർഷം”
എന്ന േനാവലിനു് ൈഹദരാബാദിെല നവീന കലാ�
സാംസ്കാരിക േകന്ദ്രത്തിെന്റ “ഒ.വി.വിജയൻ പുരസ്കാ�
രം” ലഭിച്ചു. കുൈവറ്റിെല ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ
േജാലി െചയ്യുന്നു.
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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

