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1 ഭാഷയും വായനയും േനരിടുന്ന പ്രശ്ന

ങ്ങൾ

മലയാള ഭാഷയിലിറങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങളുെട വായന
യിൽ ഇന്നു ഗണ്യമായ കുറവു വന്നിട്ടുണ്ടു് എന്നതു നി
േഷധിക്കാനാവാത്ത വസ്തുതയാണു്. കാരണങ്ങൾ പല
താണു്, അവയിൽ ചിലതു് താെഴെക്കാടുക്കുന്നു:
1. ഇന്നെത്ത ജീവിതൈശലിക്കു് അനുേയാജ്യമായ രീ
തിയിൽ പുസ്തകനിർമ്മാണ-പ്രസിദ്ധീകരണ പദ്ധ
തി മാറിയില്ല.
2. പഴകിദ്രവിച്ച വാണിജ്യ-സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങ

ളിൽ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ള പ്രസാധനരീതി
യിൽ നിന്നു് മാറുവാൻ എഴുത്തുകാരും പ്രസാധക
രും തയ്യാറാവുന്നില്ല.

3. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു നിയമാനുസൃതമായി േവണ്ട

കരാറുകെളന്ന വ്യാേജന പകർപ്പവകാശക്കുടുക്കു
കളിൽ െപടുത്തി സാമ്പത്തികലക്ഷ്യം മാത്രമുള്ള
പ്രസാധകർ എഴുത്തുകാെര ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയതി
നാൽ കാേലാചിതമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രസാ
ധക-എഴുത്തുകാർ കൂട്ടുെകട്ടിൽ ഉണ്ടായില്ല. അതുമൂ
ലം ഇന്നും പ്രസാധനേലാകെത്ത ചൂഷണത്തിെന്റ
ഒരു പര്യായമായിട്ടാണു് പല എഴുത്തുകാരും കാ
ണുന്നതു്.

4. ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികതയുെട വളർച്ച വിേദശരാ

ജ്യങ്ങളിൽ എഴുത്തുകാരുെട േമാചനത്തിനു ഒരു
പരിധി വെര സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പല എഴുത്തുകാരും
പ്രസാധകെര ഉേപക്ഷിച്ചു സ്വയം പ്രസാധനത്തി
െന്റ വഴി േതടി. പ്രസാധകരുെട േജാലി ഇന്റർെന
റ്റ് ഏെറ്റടുത്തു. ഇതു നമ്മുെട ഭാഷയിൽ വിരളമായി
മാത്രേമ സംഭവിച്ചുള്ളു.

5. അച്ചടിപ്പതിപ്പിലൂന്നിയ പ്രസാധനം തുടരുവാനു

ള്ള പ്രധാന കാരണം എഴുത്തുകാർ ഒരിക്കലും പ്ര
സാധകരിൽ നിന്നും വിട്ടുേപാകാതിരിക്കാനാണു്.
അതു വളെരക്കാലം തുടരാനാവില്ല എന്നറിയാെമ
ങ്കിലും കഴിയുന്നിടേത്താളം ആവാം എന്നതാണു്
നമ്മുെട പ്രസാധകരുെട നിലപാടു്. അതുമൂലം നി
ലവാരം പുലർത്തുന്ന ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ ഭാഷാ
പുസ്തകങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാവുന്നില്ല.

6. േമന്മയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകളുെട അഭാവം ഡി

ജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുെട പിടിയിലമർന്ന പുതിയ
തലമുറെയ മലയാളവായനയിൽ നിന്നും അകറ്റി.
പകരം അവരുെട വായേനാപകരണങ്ങൾക്കു
പറ്റിയ പുസ്തകരൂപങ്ങൾ ആവശ്യത്തിലധികം
ലഭ്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിേലയ്ക്കു അവർ േചേക്ക
റി. ഈ തലമുറയിൽെപട്ടവർ മിക്കവാറും ഇംഗ്ലീഷ്
വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയവരായിരുന്നു.

7. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദശകങ്ങളിൽ േകരളത്തിെല ഗ്രന്ഥ

ശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിനു സംഭവിച്ച അപഭ്രംശം മല
യാളിയുെട വായനെയ പിറേകാട്ടടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രാ
മീണ വായനശാലകളുെട എണ്ണം ഇരട്ടിയാെയങ്കി
ലും (8,300) ‘വായനക്കാരില്ലാത്ത വായനശാലക
ളാ’യതു മാറിയിരിക്കുന്നു. അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങെള
േപ്പാെല ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായനശാലകളി
െലത്തിെപ്പട്ടാൽ മലയാളിയുെട നഷ്ടെപ്പട്ട വായന
യുെടയും ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയും പുനരു
ജ്ജീവനത്തിനത് വഴിതുറക്കും.

8. ഈ അവസ്ഥ എഴുത്തുകാരുെട േറായൽറ്റി വരുമാ
നത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കി. കാരണങ്ങൾ

െപരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുകയും സത്യവിരുദ്ധമായ ചി
ത്രം അവതരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടു പ്രസാധ
കർ എഴുത്തുകാരുെട േറായൽറ്റി വീണ്ടും െവട്ടിക്കുറ
ക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഉപേയാഗിക്കുകയും െച
യ്തു.

9. അന്തരിച്ചു േപായ, അവകാശികളില്ലാത്ത, എഴുത്തു
കാരുെട (വിക്ടർ ലീനസ്, എ. അയ്യപ്പൻ, േജാൺ
ഏബ്രഹാം, പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ (?), ജയനാ
രായണൻ തുടങ്ങിയവർ) പുസ്തകങ്ങൾ എേന്നയ്ക്കുമാ
യി നഷ്ടെപ്പട്ട സ്ഥിതിയിലാണു്. അതിെന്റ പുനഃപ്ര
സിദ്ധീകരണം സാദ്ധ്യമാേണാ?
10. അന്തർദ്ധാനം െചയ്ത/നിലച്ചുേപായ പ്രസാധക
രുെട പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രേത്യകിച്ചു് അന്തരിച്ചുേപായ

എഴുത്തുകാരുെട പുസ്തകങ്ങൾ പലതും ഇന്നു് കി
ട്ടാനാവാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടു്. ഉദാഹരണം, മംഗ
േളാദയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “യുക്തിഭാഷ” എന്ന അമൂ
ല്യഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒരു പ്രതിക്കായി വളെരയധികം
പാടുെപേടണ്ടി വന്നു.

11. വിപണിമൂല്യം കുറഞ്ഞ എന്നാൽ പാഠപുസ്തകങ്ങ

ളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച പല കൃതികളും കിട്ടാനില്ലാ
ത്ത അവസ്ഥയുണ്ടു്. സ്വന്തം രചനകൾ വായന
ക്കാരിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു അപൂർ
വ്വ പ്രതിഭാസത്തിനു് വിേധയരായി എഴുത്തുകാർ
നിസ്സഹായരാവുന്ന ദുഃസ്ഥിതിയുമുണ്ടു്.

12. എഴുത്തുകാരും വായനക്കാരുമടങ്ങുന്ന ഈ സമൂ

ഹം നൂറു ശതമാനം സാക്ഷരരും ഉദ്ബുദ്ധരുമാണു്.
പേക്ഷ, ഇവർ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണ
ത്തിനു യാെതാരു പ്രതിേരാധവുമില്ലാെത വിേധയ
രാവുകയാണു്.

13. പ്രസാധകെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം എഴുത്തു

കാർ വില കുറഞ്ഞതായി മാറിയേതാെടാപ്പം തീെര
വിലയില്ലാത്തതായി അക്ഷരങ്ങൾ മാറി. െലറ്റർപ്ര
സ്സിെന്റ കാലത്ത് ഈയത്തിെന്റ തൂക്കത്തിനനുസ
രിെച്ചങ്കിലും അക്ഷരങ്ങൾക്കു് വിലയുണ്ടായിരുന്നു!

14. മെറ്റാരു വ്യവസായത്തിലും കാണാനാവാത്ത ഒരു
അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസം—എഴുത്തുകാരനു പത്തു ശത
മാനം, വിതരണക്കാരനു അമ്പതു ശതമാനം!

മലയാളപ്രസാധനരംഗം ഇന്നു േനരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങ
ളാണിവ. മുെമ്പാരു കാലത്തു് ഇങ്ങെനെയാരു പ്രതിസ
ന്ധി ഉണ്ടായേപ്പാഴാണു് എഴുത്തുകാരുെട രക്ഷയ്ക്കായി
സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം ആവിർഭ
വിച്ചതു്. അവരും പ്രാഭവം നഷ്ടെപ്പട്ടു് നിലനിൽക്കാൻ
പാടുെപടുന്ന ഒരു സംഘമായി തരംതാഴുകയാണുണ്ടാ
യതു്.
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2 എഴുത്തുകാരുെട ശാക്തീകരണം
ഗ്രന്ഥരചനെയയും വായനെയയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരി
േപാഷിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട ഘടകം എഴുത്തു
കാരെന്റ സർഗ്ഗശക്തിയാണു്. അതിെന്റ പ്രാഭവം വാ
യനക്കാരിെലത്തിക്കുന്ന യാനപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണു്
പ്രസാധകർ. പെക്ഷ, എഴുത്തുകാർ അസംഘടിതരായ
തു മൂലം അത്രേമൽ അംഗീകാരം കിട്ടാത്ത പല എഴുത്തു
കാരും സ്വത്വേബാധം നഷ്ടെപ്പട്ടു് പ്രസാധകർക്കു കാശു
െകാടുത്തു് സ്വന്തം കൃതികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഗതിേക
ടിലാണു്. പ്രധാനകാരണം നവപ്രസാധനരീതികെള
ക്കുറിച്ചു തീെര അറിവില്ലാത്തതും അറിയാനുള്ള മേനാ
ഭാവമില്ലാത്തതും ആണു്. എഴുത്തുകാർ ഒരു ആത്മപ
രിേശാധന നടേത്തണ്ട സമയം എേന്ന കഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു.
എന്താണു് അവെര പരിമിതെപ്പടുത്തുന്നതു്? ഒന്നുമില്ല
എന്നതാണു് യാഥാർത്ഥ്യം. പെണ്ടാരു കാലത്തു് എഴു
ത്തുകാരെനയും വായനക്കാരെനയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ
പ്രസാധകൻ എെന്നാരു വിഭാഗത്തിെന്റ ആവശ്യമു
ണ്ടായിരുന്നു. എെന്തന്നാൽ, പുസ്തകം അച്ചടിക്കണം,
അവ യഥാവിധി സംരക്ഷിക്കണം, വായനക്കാരിേല
യ്ക്കു തപാൽ മാർഗ്ഗേമാ മറ്റു ഏജൻസികൾ മുേഖനേയാ
എത്തിക്കണം, എന്നു തുടങ്ങി പണെച്ചലവുള്ള കാര്യ
ങ്ങളുണ്ടു്. ഇതിെനാെക്ക േവണ്ടിവരുന്ന െചലവു വഹിച്ചു്
അതിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വില പുസ്തകത്തിനു
നിശ്ചയിച്ചു വിപണനം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യവസായമാ
യി മാറി പ്രസാധനം. ഗ്രന്ഥരചനേയക്കാൾ പ്രാധാന്യം
ഗ്രന്ഥപ്രസാധനം േനടിെയടുത്തു.
ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും ഇന്റർെനറ്റിെന്റയും
പ്രചാരേത്താടുകൂടി വായനക്കാരെനയും എഴുത്തുകാര
െനയും ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഇടനിലക്കാരെന്റ ആവശ്യം
ഇല്ലാതായി. ഇക്കാര്യം നമ്മുെട എഴുത്തുകാർ ഇനിയും
േവണ്ട വിധം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണു സത്യം.
സി രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇ ഹരികുമാർ തുടങ്ങിയ ചുരുക്കം
എഴുത്തുകാരാണു് സ്വയം പ്രസാധനത്തിൽ ഇടെപട്ടു് വി
ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇ ഹരികുമാർ ആവെട്ട അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുസ്തകങ്ങൾ സ്വയം ൈടപ്െസറ്റ് െചയ്യുകയും വിവിധ
ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടു്
ഈ കാലഘട്ടത്തിനു േയാജിച്ച എഴുത്തുകാരെന്റ മാ
തൃക കാട്ടിെക്കാടുക്കുകയും െചയ്തു.
ഇന്നെത്ത എഴുത്തുകാർക്കു് അവരുെട ഉള്ളടക്കം അവർ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന അെല്ലങ്കിൽ അവരുെട വായനക്കാർ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ വിന്യസിക്കുക
യും ഇന്റർെനറ്റ് വഴി വായനക്കാരിെലത്തിയ്ക്കുകയും
െചയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ലാത്തതാണു്. ഒരാൾക്കു്
തനിെയ െചയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു േതാന്നുകയാെണങ്കിൽ
അേഞ്ചാ പേത്താ എഴുത്തുകാർക്കു െചറു ഡിജിറ്റൽ സം
ഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു വിപണി കീഴടക്കാവുന്നേതയുള്ളു.
പ്രസാധകെന്റ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും േവഗം രക്ഷേന
ടാനും കഴിയും.
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3 ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനത്തിെന്റ സാമ്പ

ത്തികശാസ്ത്രം

മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ കൂട്ടായ്മയുെട ആശയമാണു്
റിവർ വാലി പ്രസ് (റിവർവാലി) എന്ന സംരംഭത്തിേല
യ്ക്കു നയിച്ചതു്. സാേങ്കതിക ഭീമനായ ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ
കമ്പനി സംഗീതം വിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ
െചറു തുകയ്ക്കു വായനക്കാരിെലത്തിക്കാൻ എന്തുെകാണ്ടു്
ഡിജിറ്റൽ െറന്റൽ എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കിക്കൂടാ?
അച്ചടി പുസ്തകങ്ങെളേപ്പാെല പകർപ്പുകളുണ്ടാക്കാൻ
ഒരു െചലവും ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾക്കില്ല; അന്തരീക്ഷ
ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നും, എലി, ചിതൽ തുടങ്ങിയവയിൽ
നിന്നും സംരക്ഷിേക്കണ്ടി വരുന്നില്ല; വായനക്കാർക്കു
േനരിട്ടു് മിന്നൽ േവഗത്തിൽ അയച്ചുെകാടുക്കുവാൻ വള
െര തുച്ഛമായ െചലേവയുള്ളു. ആെക കാര്യമായുള്ള െച
ലവു് പുസ്തകത്തിെന്റ പാഠനിേവശനം, െതറ്റുതിരുത്തൽ,
േകാപ്പി എഡിറ്റിങ്, ചിത്രീകരണം, േഫാർമറ്റിങ്, സംര
ക്ഷണ രൂപനിർമ്മിതി, ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പു നിർമ്മിതി,
അതിനുേവണ്ട േസാഫ്റ്റ്േവർ െസൗകര്യങ്ങൾ, ൈനപു
ണ്യം എന്നിവയിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. അതു് ഒരിക്കൽ മാത്രം
ഉള്ള െചലവാണു്. (ബാങ്ക് ചാർജ്, നികുതി എന്നീ രണ്ടി
നങ്ങൾ കൂടി വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കിെലടു
േക്കണ്ടിവരും.)
എഴുത്തുകാർ ഈ പദ്ധതിയ്ക്കു് അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കു
കയും ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും െച
യ്താൽ എത്രയും േവഗം ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ നിർ
മ്മിക്കുകയും വരിക്കാർക്കു് എത്തിക്കുകയും െചയ്യാം.
േസാഫ്റ്റ്േവർ-നിയന്ത്രിതമായി നടക്കുന്ന ഈ വിപണ
നത്തിൽ സാധാരണ പ്രസാധകർ െചയ്യാത്ത ഒരു കാ
ര്യം കൂടി റിവർവാലി െചയ്യാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഈ വിപ
ണന േസാഫ്റ്റ്േവറിൽ എഴുത്തുകാർക്കു കൂടി അവരുെട
പുസ്തകങ്ങളുെട വിപണനം േനരിട്ടു കാണാൻ സഹാ
യിക്കുന്ന യൂസർ അക്കൗണ്ടുകൾ നൽകുക എന്നതെത്ര
ഈ പുതിയ പരിപാടി. അതുമൂലം പുസ്തകങ്ങളുെട ഉപ
േഭാഗെത്തക്കുറിച്ചു് സുതാര്യമായ അറിവു എഴുത്തുകാർ
ക്കു പരസഹായം കൂടാെത എേപ്പാഴും കിട്ടുന്നു. മൂന്നു്
മാസം കൂടുേമ്പാൾ എഴുത്തുകാരുെട വരുമാനം കണക്കു
കൂട്ടി നികുതി കഴിച്ചു് അവരുെട ബാങ്കു് അക്കൗണ്ടുകളി
േലയ്ക്കു് മാറ്റം െചയ്യുക എന്നതാണു് അടുത്ത പരിപാടി.
ഇേതാടുകൂടി ഇന്നു് പ്രസിദ്ധീകരണവ്യവസായത്തിൽ
രൂഢമൂലമായി നിലനിൽക്കുന്ന രഹസ്യസ്വഭാവം ഇല്ലാ
താക്കി അേങ്ങയറ്റം സുതാര്യമായ പ്രസാധനരീതി പി
ന്തുടരുക എന്ന പ്രധാന ഉേദ്ദശ്യം നടന്നുകിട്ടുന്നു.
ഈ ഡിജിറ്റൽ െറന്റൽ പദ്ധതിയിൽ മൂന്നു് വിഭാഗം മനു
ഷ്യരാണു് ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നതു്: (1) എഴുത്തുകാർ, (2) സാ
േങ്കതിക പ്രവർത്തകർ, (3) സംഘാടകർ. പുസ്തകനിർ
മ്മിതിയ്ക്കു േവണ്ടിവരുന്ന െചലവു കഴിച്ചു് വരുമാനത്തി
െന്റ ബാക്കി വരുന്ന തുക എഴുത്തുകാർക്കു് 50%, സാ
േങ്കതികപ്രവർത്തകർക്കു് 20%, സംഘാടകർക്കു് 30%
എന്നീ നിരക്കിൽ വിഭജിക്കുകയും നികുതി കഴിച്ചുള്ള
തുക ഓേരാ മൂന്നു് മാസം കൂടുേമ്പാൾ അതാതു അക്കൗ
ണ്ടുകളിേലയ്ക്കു മാറ്റം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണു് വള
െര ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ റിവർവാലി-യുെട പ്രവർ
ത്തന രീതി.
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4 പകർപ്പവകാശവും ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധ

നവും

പ്രസാധന രംഗത്തു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപേയാഗം െച
യ്യെപ്പടുന്ന പദമാണു് “പകർപ്പവകാശം”. അച്ചടി പതി
പ്പിറക്കാനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പു െവയ്ക്കുന്നേതാടുകൂടി പല
എഴുത്തുകാരും കരുതുന്നതു് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും പ്ര
സാധകനു് നല്കിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണു്. ഈയിെട ഒരു
പ്രമുഖ കവി ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തക
ത്തിൽ സ്വന്തം കവിത ഉൾെക്കാള്ളിക്കുന്നതിനു് ആദ്യം
നൽകിയ സമ്മതം പ്രസാധകെന്റ ഭീഷണിെയത്തുടർ
ന്നു് പിൻവലിച്ച സംഭവം േപാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ േബാധവൽക്കൃതസമൂഹമാണു് എഴു
ത്തുകാരുേടതു് എന്നതു് എത്ര കണ്ടു് ശരിയാണു് എന്ന
സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണു് പകർപ്പവകാശെത്ത
ക്കുറിച്ചു് എഴുത്തുകാരുമായി സംസാരിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടാ
വുക.
എഴുത്തുകാർ ഒരു ഗ്രന്ഥരചന നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ
സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന പകർപ്പവകാശം ഗ്രന്ഥകർ
ത്താവിൽ നിക്ഷിപ്തമായിക്കഴിഞ്ഞു. അതു് ഒരു ഗ്രന്ഥ
കർത്താവിെന്റ ജന്മാവകാശമാണു്, ഗ്രന്ഥകർത്താവി
െന്റ ജീവിതകാലം മുഴുവനും മരണാനന്തരം അറുപതു
െകാല്ലക്കാലം പിന്തുടർച്ചക്കാരിലും ഈ അവകാശം
നിലനിൽക്കുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥം അച്ചടിച്ചു് വില്ക്കാൻ സമ്മ
തം നൽകിെക്കാണ്ടുള്ള കരാറിേലർെപ്പട്ടു എന്ന കാര
ണം െകാണ്ടു് അെതാരിക്കലും പ്രസാധകേന്റതാവുന്നി
ല്ല. അങ്ങെന േവണെമങ്കിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് സ്വന്തം
ആസ്തി മെറ്റാരാൾക്കു് എഴുതിെക്കാടുക്കുന്നതുേപാെല
പ്രസാധകനു് ൈകമാറ്റം െചയ്തുെകാണ്ടുള്ള പത്രത്തിൽ
ഒപ്പിടണം. എന്നാൽ മാത്രേമ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പകർപ്പ
വകാശം പ്രസാധകനു് ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടുന്നുള്ളൂ.
പ്രസിദ്ധീകരണക്കരാറിൽ അതു് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതു്
ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിേലയ്ക്കു് സ്വന്തം കൃതി അച്ചടിച്ചു്
വില്ക്കാനുള്ള സമ്മതം മാത്രമാണു്.
ഇക്കാര്യം പ്രസാധകനു് അറിവില്ലാത്തതല്ല. എങ്കിലും
മൂന്നു െകാല്ലേത്തയ്ക്കു അച്ചടിയ്ക്കും വില്പനയ്ക്കും മാത്രേമ കരാ
റിേലർെപ്പട്ടിട്ടുള്ളുെവങ്കിൽേപ്പാലും ഇനിയേങ്ങാട്ടു് പുസ്ത
കെത്ത സംബന്ധിച്ച ഏതു കാര്യത്തിലും അവസാനവാ
ക്കു് പ്രസാധകനാെണന്നു് എഴുത്തുകാരിൽ മിഥ്യാ േബാ
ധമുണ്ടാക്കുകയാണു് പ്രസാധകേലാകം ഇേപ്പാൾ െച
യ്യുന്നതു്. അതുമൂലം ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ അന്യഥാ പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു് എല്ലാ അവകാ
ശങ്ങളും ഉെണ്ടങ്കിലും പലരും ഇക്കാര്യത്തിനു മുതിരുന്നി
െല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അങ്ങെനെയാരു പ്രവൃത്തി അവെര
ഭയെപ്പടുത്തുന്നു എന്ന മട്ടിലാണു് പല ഗ്രന്ഥകർത്താക്ക
ളും സംഭാഷണങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പ്രസാധക
രല്ല എഴുത്തുകാെര സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്, മറിച്ചു് എഴുത്തുകാരാ
ണു് പ്രസാധകെര സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് എന്ന അടിസ്ഥാനസ
ത്യം േപാലും നമ്മുെട എഴുത്തുകാർ മറന്നുേപാവുകയാ
ണു്. അച്ചടി-വിൽപ്പന-വിതരണ കരാറുകൾ ഒരു രാജ്യ
ത്തിൽ മാത്രമായി പരിമിതെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയുെമന്നും
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രസാധകരുമായി കരാ
റിേലർെപ്പടാൻ കഴിയുെമന്നും എത്ര എഴുത്തുകാർക്കറി
യാം എന്നതും നമ്മൾ ചിന്തിേക്കണ്ടതാണു്.
കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങെനയിരിെക്ക, ഈയിെടയായി കണ്ടു
വരുന്ന ഒരു കാര്യം അച്ചടി/വിൽപ്പന/വിതരണ കരാ
റിേനാെടാപ്പം എല്ലാവിധ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ നിർ
മ്മിക്കാനും വിതരണം െചയ്യാനുമുള്ള സമ്മതം കൂടി ഗ്ര
ന്ഥകർത്താക്കളിൽ നിന്നും പ്രസാധകർ വാങ്ങുന്നുണ്ടു്.
പലേപ്പാഴും വായിച്ചുേനാക്കാെത ഒപ്പിടുന്ന ശീലമുള്ള
എഴുത്തുകാരാണു് ഇത്തരം െകണികളിൽ വീണുേപാ
കുന്നതു്. ഈയിെട വായിക്കാനിടയായ ഒരു കരാറിൽ
വിചിത്രമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ കണ്ടു. ഗ്രന്ഥകർത്താവു് ഒരു
പുസ്തകത്തിെന്റ അച്ചടി-വിതരണ-വില്പന കരാറിേലർ
െപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പതിപ്പിെന്റ പരിപൂർണ്ണമായി
പരിഷ്ക്കരിച്ച ഒരു പതിപ്പു് ഗ്രന്ഥകർത്താവു് സൃഷ്ടിച്ചാൽ
അതിെന്റ വിതരണാവകാശം സ്വാഭാവികമായി പ്രസാ
ധകനാണു് എന്ന വ്യവസ്ഥയാണതു്. കൂടാെത, പരി
ഷ്ക്കരിച്ച പതിപ്പിെല ഉള്ളടക്കം വില്പനയ്ക്കു അനുകൂലമല്ല
എന്നു് പ്രസാധകനു് േതാന്നുകയാെണങ്കിൽ ആ പതി
പ്പു് നിരാകരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രസാധകനിൽ
നിക്ഷിപ്തമാണു്. ഇതിെനക്കാൾ ഭീകരമായ മെറ്റാരു വ്യ
വസ്ഥ, ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ പരിഷ്ക്കരിച്ച പതിപ്പിറക്കാൻ
പ്രസാധകനു് േതാന്നുകയും അതിനു ഗ്രന്ഥകർത്താവു
വഴിെപ്പടുകയും െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ, പ്രസാധകനു് മെറ്റാരാ
െളെക്കാണ്ടു് പരിഷ്ക്കരിച്ചു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള അവ
കാശം ഉണ്ടു് എന്നതെത്ര! സ്വന്തം കൃതിയിെല ഉള്ളട
ക്കത്തിൽേപ്പാലും ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു് കർത്തൃത്വവും
നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
ഇെതാെക്ക ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥ െചയ്തിട്ടുള്ള അവകാ
ശങ്ങളുെടയും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുെടയും ലംഘനമേല്ല എന്ന
സംശയമുണ്ടു്. ഇതു വായിക്കുന്ന പല എഴുത്തുകാരും
ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകളടങ്ങുന്ന കരാറുകൾ ഒപ്പിട്ടു
ണ്ടാവും എന്നറിയുക. അേപ്പാഴാണു് അഭ്യസ്തവിദ്യരായ
ഗ്രന്ഥകർത്തൃസമൂഹം എന്തുമാത്രം ബലഹീനരാെണ
ന്നും അവെര ശാക്തീകരിേക്കണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നുെവന്നും അെതാരു മുൻഗണനയർഹിക്കുന്ന
പ്രവർത്തനപരിപാടിയായി സമൂഹം സ്വീകരിേക്കണ്ടതു
െണ്ടന്നും നാം തിരിച്ചറിയുന്നതു്.
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5 ശിലായുഗകാല േസാഫ്റ്റ്േവറും ആധു

നിക പ്രസാധനവും

ഡിജിറ്റൽ കാലത്തിൽ, സ്വന്തം രചനകളുെട വിവിധ രൂ
പങ്ങൾ പ്രസാധകർ എങ്ങെന നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നു്
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട ആവശ്യമു
ണ്ടു്. കാലഘട്ടത്തിനു അനുേയാജ്യമായ േസാഫ്റ്റ്േവർ
ആേണാ പാഠവിന്യാസത്തിനും വിവിധ ഡിജിറ്റൽ പതി
പ്പുകളുെട നിർമ്മിതിക്കും ഉപേയാഗിക്കുന്നതു് എന്നതു്
പ്രധാനെപ്പട്ട കാര്യമാണു്. ഉദാഹരണമായി യൂണി
േക്കാഡ് ലിപിയുെട ഉപേയാഗം പ്രമാണങ്ങളുെട ആയുർ
ൈദർഘ്യം കൂട്ടുന്നു; യാന്ത്രികമായ െതരച്ചിലിനും മെറ്റാ
രു പ്രമാണത്തിേലയ്ക്കു പകർത്തുവാനും നീണ്ടകാല ഉപ
േയാഗത്തിനുേവണ്ട സംരക്ഷണരൂപങ്ങളിേലയ്ക്കു യാന്ത്രി
കപരിവർത്തനം െചയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു. അതിനു
പകരം കാലഹരണെപ്പട്ട ആസ്കി (ascii) ലിപിസഞ്ച
യങ്ങളും അതു് പാഠവിന്യാസത്തിനു് ഉപേയാഗിക്കുന്ന
േപജ്േമക്കർ േപാലുള്ള േസാഫ്റ്റ്േവറും ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി
ക്കു് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണു്. ഇന്നെത്ത കമ്പ്യൂട്ട
റുകളും അതിെല പ്രവർത്തകങ്ങളും എല്ലാം തെന്ന യൂ
ണിേക്കാഡ് വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണു്. ഏച്ചുെക
ട്ടിയതുേപാലുള്ള ഒരു സൂത്രവിദ്യയിലാണു് േപജ്േമക്കർ
േപാലുള്ള േസാഫ്റ്റ്േവറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്, അതി
െന്റ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ആ ഉൽപ്പാദനരീതി എേപ്പാഴും
അനുഭവിക്കുകയും പേരാക്ഷമായി ഗ്രന്ഥകർത്താവിെന
ബാധിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ആധുനിക പ്രസാധനം ആവ
ശ്യെപ്പടുന്ന ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഇത്ത
രം േസാഫ്റ്റ്േവറുകൾ അനുേയാജ്യമല്ല. അനാവശ്യമായി
ഉല്പാദനെചലവു് കൂട്ടാനും തദ്വാരാ ഗ്രന്ഥകർത്താവിെന്റ
വരുമാനം കുറക്കാനും മാത്രേമ സഹായിക്കുകയുള്ളു.
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6 സംരക്ഷണരൂപങ്ങൾ
പാഠത്തിെന്റ ഡിജിറ്റൽ സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിെന്റ
വിന്യാസേത്താെടാപ്പം ഡിജിറ്റൽ സംരക്ഷണവും നട
ത്തുക എന്നതു് മൗലികമായ ആവശ്യമാണു്. അെല്ല
ങ്കിൽ ഈ പാഠം കാലാന്തരത്തിൽ അച്ചടിപ്പതിപ്പിെന്റ
തിേരാധാനെത്ത തുടർന്നു് എേന്നയ്ക്കുമായി നഷ്ടെപ്പടും.
എന്നാൽ സംരക്ഷണത്തിെന്റ ആവശ്യം ഇനിയും േബാ
ദ്ധ്യമാവാത്ത ഒരു സമൂഹവും ഭരണസംവിധാനവുമാണു്
നമുക്കുള്ളതു്. അവിെട പാഠസംരക്ഷണത്തിനു് ഗുണ
കരമായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കിട്ടുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
മറ്റു പരിഗണനകളുെട മുന്നിൽ അവഗണിക്കെപ്പടുന്നു.
അേപ്പാൾ അതു് നടപ്പിലാക്കാെമന്നതിനു് ഉത്തമ മാതൃ
കകൾ നിർമ്മിച്ചു കാണിക്കുകയും ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ
ക്കു് അതിെന്റ പ്രാധാന്യം േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കു
കയും െചയ്യുക എന്നതു് റിവർവാലി-യുെട ലക്ഷ്യങ്ങളി
െലാന്നാണു്.
ഡിജിറ്റൽ പാഠസംരക്ഷണത്തിെന്റ ആവിർഭാവവും
വ്യാപനവും നടന്നതു് പാശ്ചാത്യേലാകത്താണു്. പാ
ഠത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കവും വിന്യാസവും രണ്ടായി കാണു
വാൻ കഴിഞ്ഞതും പാശ്ചാത്യർക്കു തെന്ന. പാഠത്തിെന്റ
ഈ രണ്ടു ഗുണവിേശഷങ്ങെളയും േവർതിരിച്ചറിയാൻ
കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ പാഠസംരക്ഷണം എങ്ങെന സാ
ധിക്കാം എന്നതിെന്റ രീതിശാസ്ത്രം ഉരുത്തിരിയുകയുള്ളു.
ഉള്ളടക്കമാണു് സംരക്ഷിേക്കണ്ടതു്; വിന്യാസമാവെട്ട,
കാലികവും, രുചിേഭദങ്ങളിെല മാറ്റത്തിനു് അനുസൃതമാ
യി/വിേധയമായി നിരന്തരം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാ
ണു്. അതുകൂടാെത, വിന്യാസം നിലവിെല സാേങ്കതിക
തയുമായും ഉപകരണങ്ങളുമായും പിരിക്കാനാവാത്തവി
ധം െകട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമാണു്. ഉള്ളടക്കമാവ
െട്ട കാലത്തിെന്റ ഒഴുക്കിൽെപ്പട്ടു മാറുന്ന ഒന്നല്ല, അതു്
നിത്യവും നിതാന്തവുമെത്ര. അതുെകാണ്ടു് തനിമയുള്ള
അക്ഷരങ്ങേളാെടാപ്പം അതു് എേന്നയ്ക്കുമായി സൂക്ഷിക്ക
െപ്പേടണ്ടതാണു്. അങ്ങെനെയാരു സംരക്ഷണത്തിെന്റ
രീതിശാസ്ത്രമാണു് റിവർവാലി പിന്തുടരുന്നതു്. (കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾക്കു് ഈ കണ്ണി സന്ദർശിക്കുക.)
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7 അച്ചടിപ്പതിപ്പും മറ്റു പ്രസാധകരും
റിവർ വാലി െറന്റലിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം മാത്രേമ
ഉൾെപ്പടുന്നുള്ളു. അച്ചടി രൂപത്തിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ
ഏതു പ്രസാധകരുമായി േചർന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനു
ള്ള അവകാശം, സിനിമ, സീരിയൽ, തുടങ്ങിയ മാദ്ധ്യ
മങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ
ഗ്രന്ഥകർത്താവിൽ തെന്ന എേപ്പാഴും നിലനില്ക്കുന്നു.
മൂന്നു വർഷെത്ത െറന്റലിനു േശഷം ഈ കൃതികളുെട
ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ സ്വതന്ത്രപ്രകാശനവ്യവസ്ഥകൾ
ക്കു് അനുസൃതമായി പ്രസാധനം െചയ്യാൻ എഴുത്തുകാർ
തയ്യാറാവുകയാെണങ്കിൽ അതു് ഈ പദ്ധതി ഭാവിതല
മുറക്കായി െകാടുക്കുന്ന ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒരു സംഭാ
വനയായിരിക്കും എന്നു് റിവർ വാലി കരുതുന്നു. അെതാ
രിക്കലും തുടർന്നും െചയ്യാവുന്ന അച്ചടിപ്പതിപ്പിെന്റ വില്പ
നയിലൂെടയുള്ള വരുമാനെത്ത ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല, മറിച്ചു്
അതിെന പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണു് അനുഭവം.
എന്തായാലും അക്കാര്യം എഴുത്തുകാരുെട പരിപൂർണ്ണ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വിടുകയാണു്.
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8 വായനക്കാരുെട േലാകം
ഈ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എഴുത്തു
കാർെക്കന്നേപാെല വായനക്കാർക്കും തുല്യപങ്കാളി
ത്തമുണ്ടു്. ഇതിെന്റ വിജയാപജയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കു
ന്നതും അവരാണു്. ഇവിെട എഴുത്തുകാരും വായന
ക്കാരും പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണു്. വലിയ സാമ്പത്തിക
ഭാരമില്ലാെത വായനക്കാർക്കു് ഏറ്റവും നിലവാരെപ്പ
ട്ട ഉള്ളടക്കം വിവിധ ഉപകരണങ്ങളിൽ വായിക്കാൻ
പാകത്തിനു കാലഘട്ടത്തിെന്റ സാേങ്കതികമികേവാ
െട എത്തിച്ചു െകാടുക്കുന്ന കൃത്യം മാേത്രേമ റിവർ വാലി
നിർവ്വഹിക്കുന്നുള്ളു. സംഗീതം, സിനിമ, തുടങ്ങിയ ഡി
ജിറ്റൽ േസവനത്തിനു് ഇന്നു ഉേപഭാക്താക്കൾ പ്രതി
മാസം നൽകുന്ന തുകയ്ക്കു് സമാനമായി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു്
നാല്പതു പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു െകാല്ലേത്തയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാവുന്നു എന്നതാണു് ഈ പദ്ധതിയുെട സവി
േശഷത.
വായനക്കാർ മുടക്കുന്ന തുകയുെട (നിർമ്മാണ-പ്രവർ
ത്തനെചലവു് കഴിച്ചു്) അമ്പതു ശതമാനം എഴുത്തുകാർ
ക്കുള്ളതാണു്. അവർക്കു് േനരിട്ടു് വില്പന വിവരങ്ങള
റിയാനുള്ള സൗകര്യേത്താടുകൂടിയ േസാഫ്റ്റ്േവറിെന്റ
സഹായേത്താെട ഈ പണം അവർക്കു ലഭിക്കുന്നു
എന്നത് മെറ്റാരു സവിേശഷത. ഈ പദ്ധതിയുെട സു
താര്യതയും സത്യസന്ധതയും െപ്രാഫഷണലിസവും
വായനക്കാരുെട സഹകരണവും ഒത്തുേചരുേമ്പാൾ ഭാ
ഷാപ്രസാധനരംഗം പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണു്.
ഇതിെന്റ സുരക്ഷയുെടയും വ്യാപനത്തിെന്റയും ഉത്തര
വാദിത്വം ഓേരാ വായനക്കാരനുമുണ്ടു്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ
ക്കും കുട്ടികൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സാമ്പത്തികഭാ
രം ഒട്ടുമില്ലാെത മികച്ച വായനാേലാകം സമ്മാനിക്കാൻ
വായനക്കാരനു് അവസരം കിട്ടുന്നു. എന്തായാലും ഒരു
ശരാശരി ഉപേഭാക്താവിെന്റ പങ്കിലുപരി ഭാഷെയയും
ഭാഷാസാേങ്കതികതെയയും നവീകരിക്കുന്ന, എഴുത്തു
കാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഭാഗ
മായി ഉയരുവാൻ റിവർ വാലി ഓേരാ വായനക്കാരനും
സാദ്ധ്യതെയാരുക്കുന്നു. ഇതിൽ സ്വയം പങ്കുേചരുകയും
മറ്റുള്ളവെര അറിയിക്കുകയും െചയ്യുക.
□
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RIV ER VAL L E Y
DI G I TAL L IB A RY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു മാ
സത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു് പു
സ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ
രൂപ
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല
വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാ
ക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു്
പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.
◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െ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 ഇെമയിലി
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

