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ജീവിതേസ്നഹം
പ്രായാധിക്യം, ജീവിതത്തിലുള്ള േഭാഗങ്ങെള ചുരുക്കു
െന്നങ്കിലും, ജീവിച്ചിരിപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹെത്ത വർദ്ധിപ്പി
യ്ക്കുന്നു. യൗവനത്തിെല േചാരത്തിളപ്പിൽ, നാം അവ
ജ്ഞേയാടുകൂടി ലക്ഷ്യമാക്കാെത േപാന്നിരുന്ന അപാ
യങ്ങെളല്ലാം, നമുക്കു പ്രായം െചല്ലുേമ്പാൾ ഭയാവഹങ്ങ
ളായി ചമയുന്നു. നമുക്കു പ്രായം കൂടുേന്താറും കരുതലും
കൂടി വന്നു് ഒടുവിൽ ഭയെമാന്നുതെന്ന മനസ്സിെന്റ പ്ര
ധാന വികാരമായിത്തീരുന്നു; പിന്നീടു ജീവിതത്തിെന്റ
സ്വല്പമായുള്ള അവേശഷം, അവസാനകാലേത്തയ്ക്കു നീ
ക്കിവയ്ക്കാേനാ, ചിരജീവിതേയ സമ്പാദിയ്ക്കാേനാ ഉള്ള
നിഷ്ഫലയത്നങ്ങളാൽ ആക്രാന്തമായി ഭവിയ്ക്കുന്നു.
മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിെല
ഈ വിപ്രതിേഷധം ചി
ത്രം തെന്ന; എന്നാൽ,
ഇതു പണ്ഡിതന്മാെര
േപ്പാലും ബാധിയ്ക്കുന്ന
േല്ലാ. ജീവിതത്തിെന്റ
കഴിഞ്ഞ ഭാഗംെകാ
ണ്ടു്, വരാനിരിയ്ക്കുന്നതി
െന്റ ഗുണേദാഷങ്ങൾ
നിരൂപിയ്ക്കുന്നതായാൽ, ആയതു് ഉഗ്രരൂപമായിരിയ്ക്കുന്നു.
ഞാൻ ഇേതവെര ഭുജിച്ച േഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും എനിയ്ക്കു പര
മാർത്ഥകമായ ആനന്ദെത്ത നൽകീട്ടിെല്ലന്നു് അനുഭവം
എേന്നാടു പറയുന്നു. ഇനി േഭാക്ഷ്യമാണങ്ങെളക്കാൾ ഭു
ക്തങ്ങളാണു പ്രബലങ്ങൾ എന്നു് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവധാ
രണം െചയ്യുന്നു. എന്നാൽ അനുഭവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും
െചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി വ്യർത്ഥംതെന്ന; അതു രണ്ടിെനക്കാ
ളും ബലവത്തരയായ ആശ, ദൂരമായ ഉദർക്കെത്ത, സങ്ക
ല്പകല്പിതമായ സൗന്ദര്യേത്താടുകൂെട, പുേരാഭാഗത്തിൽ
സജ്ജീകരിയ്ക്കുന്നു; ഏേതാ ഒരു ആനന്ദം ഇനിയും അതിദൂ
രത്തിൽ നിന്നു് അേങ്ങാട്ടു െചല്ലാൻ എെന്ന സംജ്ഞാപ
നം െചയ്യുന്നു. ഒരു േതാല്ക്കുന്ന ചൂതുകളിക്കാരെനേപ്പാെല
ഓേരാ േതാൽവിയും എനിക്കു ദ്യുതാസക്തിെയ വർദ്ധി
പ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

നിയതി മനുഷ്യജാതിെയ നി
ലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ജാഗ്രത
െകാണ്ടു്, നമ്മുെട േഭാഗങ്ങെള
ക്ഷയിപ്പിയ്ക്കുേന്താറും നമുക്കു ജീ
വിതതൃഷ്ണെയ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയും,
ആനന്ദങ്ങെള എല്ലാം ഇന്ദ്രിയ
ങ്ങളിൽ നിന്നും അപഹരിച്ചു
സങ്കല്പത്തിനു െകാടുത്തു ബലെപ്പ
ടുത്തുകയും ആെണന്നു വരുേമാ?

നിരൂപിച്ചു േനാക്കുവിൻ, മഹാജനങ്ങേള! വയസ്സിേനാടു
കൂടി വളർന്നുവരുന്ന ഈ ജീവിതേസ്നഹത്തിെന്റ ഉദ്ഭവ
െമന്തു് ? എന്തിനാലാണു്, കിട്ടിയാലും ഫലമില്ലാത്ത ഒരു
ഘട്ടത്തിൽ, നാം ആയുസ്സിെന രക്ഷിക്കുന്നതിനു് ഈവി
ധം അധികതരമായി യത്നിയ്ക്കുന്നതു് ? നിയതി മനുഷ്യജാ
തിെയ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ജാഗ്രതെകാണ്ടു്, നമ്മുെട
േഭാഗങ്ങെള ക്ഷയിപ്പിയ്ക്കുേന്താറും നമുക്കു ജീവിതതൃഷ്ണ
െയ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയും, ആനന്ദങ്ങെള എല്ലാം ഇന്ദ്രിയ
ങ്ങളിൽ നിന്നും അപഹരിച്ചു സങ്കല്പത്തിനു െകാടുത്തു
ബലെപ്പടുത്തുകയും ആെണന്നു വരുേമാ? ജരാൈവക്ല
ബ്യഭാരത്താൽ ആക്രാന്തനാകുേമ്പാഴും, യൗവനത്തി
െല സത്ത്വപൗഷ്കല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിലധികം
മൃത്യുഭയം ഇല്ലാതിരുെന്നങ്കിൽ, വൃദ്ധനു ജീവിതധാരണം
അശക്യമാകുമായിരുന്നു; ക്ഷയിച്ചുെകാണ്ടുേപാരുന്ന ഭൗ
തികപിണ്ഡെത്ത ബാധിയ്ക്കുന്ന അസംഖ്യങ്ങളായ ആപ
ത്തുകളും, ജീവിച്ചിരുന്നാലും സുഖാനുഭവം ഒന്നും േമലാൽ
ഇെല്ലന്നുള്ള േബാധവും േക്ലശാസ്പദമായ പ്രാണെന സ്വ
ഹസ്തംെകാണ്ടുതെന്ന അവസാനിപ്പിയ്ക്കാൻ അവെന
േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, മരണെത്ത
ക്കുറിച്ചുള്ള അവജ്ഞ ഏതുകാലത്തു് അവനു് ഹാനിയ്ക്കാ
യിത്തീരുേമാ, ആ ഘട്ടത്തിൽ അവെന അതു് ഉേപക്ഷി
യ്ക്കുന്നു. ജീവിതത്തിനു വാസ്തവമായ വില കുറയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്കു്,
മനഃകല്പിതമായ ഒരു വില കൂടുകയും െചയ്യുന്നു.
ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമുക്കുള്ള സക്തി സാമാേന്യന
അവയുമായുള്ള പരിചയത്തിെന്റ ൈദർഘ്യത്താൽ വർ
ദ്ധിയ്ക്കുന്നു. ‘ഞാൻ വളെര നാൾ കണ്ടുപരിചയിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു പഴയ തൂൺ പിഴുതുകളയുന്നതു് എനിയ്ക്കു സമ്മതമാ
യി വരുകയിെല്ല’ന്നു് ഒരു പരന്ത്രീസുകാരൻ േവദാന്തി
പറയുന്നു. ചിരപരിചയത്താൽ ഒരുകൂട്ടം പദാർത്ഥങ്ങളു
മായിട്ടിണങ്ങിയ മനസ്സു്, താൻ അറിയാെതതെന്ന ആ
പദാർത്ഥങ്ങെള കണ്ടുെകാണ്ടിരിപ്പാൻ പ്രിയെപ്പടുന്നു.
േകവലം അഭ്യാസബലത്താൽ അതുകേള െചന്നു സന്ദർ
ശിയ്ക്കുകയും, പണിെപട്ടു് അതുകേളാടു േവർപിരിയുകയും
െചയ്യുന്നു. ഇതിനാലാണു്, വൃദ്ധന്മാർക്കു് എല്ലാമാതിരി
വസ്തുക്കളിലും അത്യാഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നതു്. അവർ, േലാക
േത്തയും, അതിലുള്ള സകല വസ്തുക്കേളയും േസ്നഹിയ്ക്കു
ന്നു; അവർ, ആയുസ്സിേനയും അതിനാലുള്ള പ്രേയാജന
ങ്ങേളയും േസ്നഹിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്കിതുകൾ സുഖ
പ്രദങ്ങളാെണന്നതിനാലല്ല. പിെന്നേയാ, ഇതുകളുമായി
അവർ ചിരം പരിചയിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതിനാലാകുന്നു.
ചരിത്രശാലി എന്നു കീർ
കിഴവരായ നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയി
ത്തിെപ്പട്ട ചീനരാജാവു
ലാകേട്ട, ജീവിതം ഒരു പഴയ
സിംഹാസനാേരാഹ
േസ്നഹിതെന്റ മട്ടിലാണു്. അതിെല
ണം െചയ്തേപ്പാൾ, പൂർ
പരിഹാസകഥകെളല്ലാം പലതരം
പ്രേയാഗിച്ചു പഴകിേപ്പായിരിയ്ക്കുന്നു.
വ്വരാജാക്കന്മാരുെട രാ
നെമ്മ േസ്മരമുഖന്മാരാക്കത്ത
ജ്യഭാരകാലത്തു ന്യായ
ക്ക ഒരു പുതിയ ഉപാഖ്യാനവും
രഹിതമായി കാരാഗൃഹ ഇനി േശഷിച്ചിട്ടില്ല. വിസ്മയം
ത്തിൽ നിേരാധിയ്ക്കെപ്പ
ജനിപ്പിയ്ക്കത്തക്കതായ ഒരു
ട്ടിട്ടുള്ളവെര എല്ലാം വിടു പുതുേമാടിയാകേട്ട ഇനി കാണുക
തൽ െചയ്വാൻ കല്പന യുമില്ല. ഇങ്ങെന ഒെക്ക ആയാലും
നാം ജീവിതെത്ത േസ്നഹിയ്ക്കുന്നു.
െകാടുക്കുകയുണ്ടായി.
ഈ അവസരത്തിൽ, തങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യദാതാവിേനാ
ടു കൃതജ്ഞത പറവാൻ വന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ, ഒരു േത
ജസ്വിയായ വൃദ്ധൻ കാണെപ്പടുകയുണ്ടായി. അയാൾ
ചക്രവർത്തിയുെട കാൽക്കൽ വീണുംെകാണ്ടു് ഇപ്രകാ
രം വിജ്ഞാപനം െചയ്തു: ‘ചീനരാജ്യത്തിെന്റ പിതാവായ
മഹാത്മാേവ! ൨൨-ാം വയസ്സു മുതൽ കാരാഗൃഹത്തിൽ
അടയ്ക്കെപ്പട്ടു് ഇേപ്പാൾ ൮൫ വയസ്സായ ഒരു മഹാപാ
പിെയ േനാക്കേണ! അപരാധഗന്ധാസ്പൃഷ്ടെനങ്കിലും,
ഞാൻ എെന്ന കുറ്റെപ്പടുത്തിയവെര േനരിട്ടു കാണുന്നതി
നുേപാലും ഇടതരാെത ബന്ദീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടു. ഞാൻ ഏകാ
ന്തത്തിലും അന്ധകാരത്തിലും വസിച്ചുതുടങ്ങീട്ടു് ഇേപ്പാൾ
൫0-വർഷമായിരിയ്ക്കുന്നു. കഷ്ടസ്ഥിതി എനിയ്ക്കു പരിചയ
വുമായി. ഭവാെന്റ കൃപയാൽ എനിയ്ക്കു വീണ്ടും കാണുന്ന
തിനു സംഗതിയായ പകൽ, െവളിച്ചത്തിെന്റ ഔജ്ജ്വ
ല്യത്താൽ മഞ്ചുന്ന കണ്ണുകേളാടുകൂടിത്തെന്ന, എെന്ന
ആശ്വസിപ്പിയ്ക്കുകേയാ സഹായിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നവ
ല്ല േസ്നഹിതേരയും കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നതിനായി ഈ െതരു
വുകെളാെക്കയും ഞാൻ ചുറ്റിനടന്നിരിയ്ക്കുന്നു; എന്നാൽ
എെന്റ േസ്നഹിതരും കുടുംബവും സംബന്ധികളും എല്ലാം
മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എെന്ന ആരും ഓർമ്മിയ്ക്കുന്നില്ല. അതി
നാൽ, അേല്ല ഷിവാങ് ! അധന്യമായ എെന്റ ആയുേശ്ശ
ഷെത്ത എെന്റ പഴയ കാരാഗൃഹത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന
തിനു് എനിയ്ക്കു് അനുവാദമരുളണം. എെന്റ കാരാഗൃഹ
ത്തിെന്റ ഭിത്തികൾ, ഏറ്റം വിളങ്ങിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന അര
മനേയക്കാൾ എനിയ്ക്കു സേന്താഷകരങ്ങളാകുന്നു. ഇനി
ഏേറനാൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതല്ല. അത്രയുംകാലം
എെന്റ യൗവനം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ഇടത്തിൽ (അങ്ങു കൃപ
െചയ്തു് എെന്ന വിടുതൽെചയ്ത ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ)
അല്ലാെത നയിയ്ക്കുന്നതു് എനിയ്ക്കു സങ്കടവുമായിരിയ്ക്കും’.
ഈ വൃദ്ധനു കാരാഗൃഹവാസത്തിലുള്ള സംരംഭം, നമു
െക്കല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിലുള്ളതിേനാടു സമമാകുന്നു.
നിത്യപരിചയത്താൽ കാരാഗൃഹേത്താടു നാം ഇണങ്ങി
േപ്പായി. ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമുക്കു് അതൃപ്തിയുണ്ടു്.
നമ്മുെട വാസസ്ഥലം നമുക്കു രസിയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാലും
ബന്ദീഭാവത്തിെന്റ ൈദർഘ്യം നമുക്കു ബന്ധനകുടീര
േത്താടുള്ള വാത്സല്യെത്ത വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നേതയുള്ളൂ. നാം
നട്ടിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ, നാം പണിെചയ്യിച്ചിട്ടുള്ള വീടുകൾ,
നാം ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുത്രപൗത്രാദികൾ ഇെതല്ലാം
നമുക്കു് ഇഹത്തിൽ ഉള്ള ബന്ധെത്ത ദൃഢീകരിയ്ക്കയും,
േവർപാടിെന തിക്തീകരിയ്ക്കയും െചയ്യുന്നു. ജീവിതെത്ത
െചറുപ്പക്കാർ ഒരു പുതിയ േതാഴെനേപ്പാെല ഗണിയ്ക്കു
ന്നു. ഉപഭുക്തശിഷ്ടയല്ലാത്ത ൈമത്രി അറിവിേനയും
വിേനാദേത്തയും ഒന്നുേപാെല ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ൈമത്രീ
പാത്രമായ വസ്തുവിെന്റ സന്നിധാനം പ്രീതിെയ ഉളവാ
ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇെതാെക്ക ഇരുന്നാലും നാം അതി
െന അത്ര വളെര ആദരിയ്ക്കുന്നില്ല. കിഴവരായ നമ്മുെട
ദൃഷ്ടിയിലാകേട്ട, ജീവിതം ഒരു പഴയ േസ്നഹിതെന്റ മട്ടി
ലാണു്. അതിെല പരിഹാസകഥകെളല്ലാം പലതരം
പ്രേയാഗിച്ചു പഴകിേപ്പായിരിയ്ക്കുന്നു. നെമ്മ േസ്മരമുഖന്മാ
രാക്കത്തക്ക ഒരു പുതിയ ഉപാഖ്യാനവും ഇനി േശഷിച്ചി
ട്ടില്ല. വിസ്മയം ജനിപ്പിയ്ക്കത്തക്കതായ ഒരു പുതുേമാടിയാ
കേട്ട ഇനി കാണുകയുമില്ല. ഇങ്ങെന ഒെക്ക ആയാലും
നാം ജീവിതെത്ത േസ്നഹിയ്ക്കുന്നു. ഇനി ഇതിൽ യാെതാ
രു േഭാഗവും അവേശഷിച്ചുകിടക്കുന്നില്ല. എന്നാലും നാം
അതിെന പിെന്നയും േസ്നഹിയ്ക്കുന്നു. കുറഞ്ഞുവരുന്ന ആ
മുതലിെന ൈകമുറുക്കി െചലവുെചയ്യുന്നതിനു നാം കരു
തുന്നു. ഒടുവിെല േവർപാടിൽ വ്യഥയുെട തീക്ഷ്ണതെയ
മുഴുവൻ അനുഭവിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
□

എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ
മലയാള ഭാഷയുെട വ്യാകരണം ചിട്ടെപ്പടു
ത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാ
ണു് േകരള പാണിനി എന്നു് അറിയെപ്പട്ടിരു
ന്ന എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ (ജീവിതകാലം:
1863 െഫബ്രുവരി 20–1918 ജൂൺ 18, മുഴുവൻ
േപരു്: അനന്തപുരത്തു് രാജരാജവർമ്മ രാജരാജവർമ്മ). കിട
ങ്ങൂർ പാറ്റിയാൽ ഇല്ലത്തു് വാസുേദവൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും േക
രളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ മാതൃ സേഹാദരീ പുത്രി
യായ ഭരണിതിരുനാൾ അമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും പുത്രനായി
ചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരം െകാട്ടാരത്തിൽ െകാല്ലവർഷം 1038
കുംഭമാസം 8-നാണു് അേദ്ദഹം ജനിച്ചതു്. ൈവയാകരണകാ
രൻ എന്നതിനു പുറേമ, നിരൂപകൻ, കവി, ഉപന്യാസകാരൻ,
സർവ്വകലാശാലാ അദ്ധ്യാപകൻ, വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കർത്താ
വു് എന്നീ നിലകളിലും പ്രശസ്തനായി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആദ്യദശകങ്ങളിൽ മലയാളഭാഷയുെട വ്യാകരണം, ഛന്ദശാ
സ്ത്രം, അലങ്കാരാദിവ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അേദ്ദഹം നിയ
തമായ രൂപേരഖകളുണ്ടാക്കി. സംസ്കൃതൈവയാകരണനായ
പാണിനി, അഷ്ടാദ്ധ്യായി ഉൾെപ്പടുന്ന പാണിനീസൂക്തങ്ങളി
ലൂെട സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തിനു ശാസ്ത്രീയമായ ചട്ടക്കൂടുകൾ
നിർവ്വചിച്ചതിനു സമാനമായി േകരളപാണിനീയം എന്ന മല
യാളവ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മയുെടതായിട്ടു
ണ്ടു്. മലയാളവ്യാകരണം ശാസ്ത്രീയമായി ചിട്ടെപ്പടുത്തുന്നതിൽ
ഏ. ആറിെന്റ സംഭാവനകൾ കണക്കിെലടുത്തു് അേദ്ദഹെത്ത
േകരളപാണിനി എന്നും അഭിനവപാണിനി എന്നും വിേശഷി
പ്പിച്ചുേപാരുന്നു.
(ചിത്രത്തിനും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.
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