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അത്രെയ്ക്കാന്നും
മാറ്റംവരുന്നില്ല

വിപ്ലവനായകന്മാരും അവരുെട െപരുമ്പറക്കാരും
ഓേരാ ബഹളത്തിനും മുമ്പായി ജനങ്ങെള സമീപി�
ക്കുന്നതു്, ‘സമുദായത്തിെന്റ അലകുംപിടിയും മാറ്റി�
െക്കാള്ളു’െമന്ന വാഗ്ദാനവുമായിട്ടാണു്. ഓേരാവിധ
ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കഴിയുന്ന സാധാരണ ജനതയ്ക്കു്
അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിേവചന ബുദ്ധിെയ�
ക്കാേളെറ ശക്തിയായിരിക്കുന്നതു് ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ
കാണാനുള്ള വാസനയായിരിക്കും. അതുെകാണ്ടു്
പ്രേക്ഷാഭണത്തിെന്റ അവസാനം എവിെടയായി�
രിക്കുെമന്ന വസ്തുതെയപ്പറ്റി കാര്യമായിെട്ടാരു ചിന്ത�
യും ജനതയ്ക്കുണ്ടാകാറില്ല. ദാഹിച്ചു േമാഹിച്ചിരിക്കു�
ന്ന ‘നല്ലനാെള’യ്ക്കുേവണ്ടി അവർ ആരുെടയും കൂെട
ചാടിപ്പുറെപ്പടും. അതു് ഗാന്ധിയുെടകൂെട തെന്നയാ�
വണെമന്നില്ല. സ്റ്റാലിേനാ, ഹിറ്റ്ലേറാ, നാസേറാ
ആെരങ്കിലുമാകാം—ആ സ്വപ്നേലാകത്തിേലയ്ക്കുള്ള
തീർത്ഥാടനത്തിൽ യാെതാരു പ്രതിബന്ധെത്തയും
അവർ ഭയെപ്പടുകയില്ല. അങ്ങെന ഈ സാർത്ഥ�
വാഹിസംഘങ്ങൾ സ്വന്തരക്തത്തിലും അന്യരുെട
രക്തത്തിലും മുങ്ങിക്കുളിച്ചു് അേങ്ങ അറ്റെത്തത്തു�
േമ്പാൾ അവർ കാണുന്ന കാഴ്ചയും അവരുെട സ്വ�
പ്നങ്ങളുമായി, വസ്തുവും നിഴലും തമ്മിലുള്ള രൂപസാ�
ദൃശ്യം മാത്രമാണു് ഉണ്ടായിരിക്കുക. േലാകാരംഭം
മുതൽ ഇന്നുവെര നടന്നിട്ടുള്ള മിക്ക രക്തപ്പുഴകളുെട�
യും ചരിത്രം ഇതാണു്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ തി�
രിച്ചടികണ്ടു് അവർ നിരാശരാകും. ഭൂരിഭാഗം ആളുക�
ളും വിപ്ലവത്തീെയല്ലാം കത്തിത്തീർന്നു് വന്നതിെന
സ്വീകരിച്ചുകഴിയും. ഏതാനും ലക്ഷ്യത്തിേലയ്ക്കുത�
െന്ന തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും െപാതുജനശത്രുക്കളാ�
യി തുടച്ചുമാറ്റെപ്പടുകയും െചയ്യും.

ഗാന്ധിയൻ വിപ്ലവാനന്തരം യാെതാരുത്തരും
പണിെയടുേക്കണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു മാേവലിനാടു് ഉദി�
ച്ചുയരുെമന്നു് ധരിച്ചിരുന്നവരുണ്ടു്. അവരാണിന്നു്
‘േപാരാ േപാരാ’ എന്നു സമരകാഹളം മുഴക്കുന്ന�
വർ. ഇവരുെട പതിപ്പുകൾ ഇന്നു് കിഴക്കൻ യൂേറാ�
പ്പിൽ ഉണ്ടു്. ൈചനയിൽ ഉെണ്ടന്നു് നാെള മനസ്സി�
ലാകും. ഈ പ്രതിഭാസം ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിനു് പ്ര�
േത്യകമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ കഥ
ഇതുതെന്നയാണു്. വൻേതാതിലുള്ള എല്ലാ സാമൂ�
ഹ്യമാറ്റങ്ങളുെടയും സ്ഥിതി ഇതാണു്. അതങ്ങെന
ആയിരിക്കുകയും െചയ്യും. അതിനു് അലംഘ്യമായ
ചില യുക്തികളുണ്ടു്.

മാറ്റം എന്നു നാം പറയുേമ്പാൾ അത്രയധികം മാ�
റ്റങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരു വിപ്ലവത്തിൽ
എന്നല്ല, ചരിത്രത്തിെന്റ എല്ലാപടികളും കൂടി എടു�
ത്തുേനാക്കിയാലും നാം അത്യധികമായി ആഗ്രഹി�
ക്കുന്ന ആ മൗലികപരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റ�
ങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവ അങ്ങെന െപെട്ട�
ന്നുണ്ടാവുക സാദ്ധ്യമല്ല. സമുദായത്തിൽ അടിസ്ഥാ�
നപരമായ പല ഘടകങ്ങളും എടുത്തു പരിേശാധി�
ച്ചാൽ ഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാകും.

ഒന്നാമതായി, ഭക്ഷണത്തിെന്റ കാര്യെമടുക്കുക.
അേനകായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു് മനുഷ്യർ ഭക്ഷി�
ച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കെളാെക്കത്തെന്നയാണു് ഇന്നും
ഭക്ഷിക്കുന്നതു്. പാചകത്തിൽ എെന്തല്ലാം ൈവ�
വിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും (അതുതെന്ന അത്ര�
യ്ക്കില്ല) ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കുവാൻ ഇന്നും മനുഷ്യർ
പ്രേയാഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കൃഷിയും മൃഗങ്ങെള
വളർത്തലും തെന്നയാണു്. യന്ത്രങ്ങളും വ്യവസാ�
യവും എത്രതെന്ന വർദ്ധിച്ചിട്ടും കൃത്രിമമായി ഭക്ഷ�
ണമുണ്ടാക്കുക എെന്നാരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല.
ഭക്ഷണത്തിനു് ഇന്നും കൃഷിക്കാരൻതെന്ന ആധാ�
രം. ഐൻസ്റ്റീനും ശങ്കരാചാര്യരും ഒരു േപാെല
ആശ്രയിക്കുന്നതു് അജ്ഞാനിയായ കൃഷിക്കാരെന�
യാണു്. സീസറും ക്രൂേഷവും േഫാർഡും േഫാർഡി�
െന്റ െതാഴിലാളിയും ഒന്നുേപാെല ആശ്രയിക്കുന്നതു്
അജ്ഞാനിയായ കൃഷിക്കാരെനയാണു്. സീസറും
ക്രൂേഷവും േഫാർഡും േഫാർഡിെന്റ െതാഴിലാളിയും
ഒന്നുേപാെല ചൂഷണം െചയ്യുന്നതും അവെനത്ത�
െന്ന. അരിയ്ക്കു് വില കുറയ്ക്കണം. അരി നിറയ്ക്കുന്ന ചാ�
ക്കിനു് വില കൂട്ടണം. ഒരു മുദ്രാവാക്യം മതി പരിഷ്കാ�
രത്തിെന്റ െപാള്ളത്തരം മുഴുവൻ െവളിവാക്കാൻ.
കർണ്ണകേഠാരമായ ജയേഭരിയടിക്കുന്ന വ്യവസായ�
വിപ്ലവെമന്നു പറയുന്നതു് മനുഷ്യെന്റ ജീവിതരീതിയി�
ലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റമല്ല, ഉപരിപ്ലവമായ
ചില വാസനകൾ തൃപ്തിെപ്പടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമം മാ�
ത്രമാണു്.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ കാര്യത്തിലാണേല്ലാ മനുഷ്യർ
വളെരേയെറ പുേരാഗമിച്ചു എന്നു് അഭിമാനിക്കാ�
റുള്ള മെറ്റാരു രംഗം. അടിമത്തത്തിൽനിന്നു് കാർ�
ഷികെത്താഴിലാളിത്തത്തിേലയ്ക്കും അവിെടനിന്നു്
വ്യാവസായിക കൂലിത്തത്തിേലയ്ക്കും പുേരാഗമിച്ചു
എന്നാണു് പറയുന്നതു്. എന്താണാേവാ ഈ പുേരാ�
ഗതി? അടിമകൾ പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഉടമസ്ഥൻ
സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. കൃഷിപ്പണിയിലാെണങ്കിൽ പട്ട�
ണങ്ങളിൽ തിങ്ങിക്കൂടി, ഫാക്ടറികൾ പൂട്ടിയിടുന്ന
കാലത്തു് പട്ടിണിക്കു് ചീട്ടുംവാങ്ങി കഴിേയണ്ടിയിരു�
ന്നില്ല. അവരുെട സ്വന്തം വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
വന്ന പുേരാഗതിയാണു് േപാസ്നാൻ മുതൽ ഹങ്കറി�
വെര കണ്ടതു്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാേറ്റണായാലും കഥ
ഇതുതെന്ന. ഒരു െതാഴിലാളിയുെട പണി സൂപ്പർ�
െവസ് െചയ്യാൻ രണ്ടു േപർ, കണെക്കഴുതാൻ നാ�
ലുേപർ അങ്ങെന പുതിയ ഒരു വർഗ്ഗെത്ത അവൻ
േപാറ്റണം. പൗരെന ചൂഷണത്തിൽനിന്നു് രക്ഷ�
െപ്പടുത്താൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമുണ്ടാക്കിയ ‘സിറ്റിസൻ’
ആണു് പിേറ്റദിവസെത്ത ബൂർഷ്വാ. ആ ബൂർഷ്വാ�
സിയിൽനിന്നു് െതാഴിലാളിെയ രക്ഷിക്കാൻ റഷ്യൻ
വിപ്ലവമുണ്ടാക്കിയ ‘സഖാവി’െന ഹങ്കറിയൻ െതാ�
ഴിലാളി ഫാഷിസത്തിനു് ചികിത്സിക്കാൻ െചന്ന
ടാങ്കുകളിൽ കാണാം. ചൂഷണത്തിനാസ്പദമായ
വസ്തു ‘മിച്ചവില’ എന്നു് ധനശാസ്ത്രജഞന്മാർ പറ�
യുന്ന വസ്തുവാണു്. അതു് ജന്മിേയാ, മുതലാളിേയാ,
രാഷ്ട്രീയ ബ്യൂേറാക്രാേറ്റാ ആെരടുത്താലും ‘േകാരനു്
കഞ്ഞി കുമ്പിളിൽത്തെന്ന’ എന്നാണു് സത്യം.

ചൂഷണത്തിെന്റ കഥ പറയുേമ്പാൾ ഈ ചൂഷണം
നിലനിറുത്തുന്നെതങ്ങിെനെയന്ന പ്രശ്നം ഓർമ്മ�
വരുന്നു. വ്യക്തമായ ഉത്തരമുള്ള കാര്യം പട്ടാളം
തെന്ന. പ്രാകൃതന്മാർ മുതൽ 1957 വെര ചൂഷണ�
ത്തിനു് രക്ഷ നൽകുന്നതു് പട്ടാളമാണു്. അതിെന്റ
പ്രാധാന്യം കുറയുന്നതിനു് പകരം കൂടിക്കൂടി വരു�
ന്ന മനുഷ്യസമുദായം പുേരാഗമിക്കുകയാണു് എന്നു
പറയാൻ വിഷമം തെന്ന. ആറ്റംേബാംബും ൈഹ�
ഡ്രജൻ േബാംബും അല്ല കുഴപ്പക്കാരൻ. അതിലപ്പു�
റമുള്ള വിഷദ്രവ്യങ്ങൾ ഇനിയും മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടി�
ക്കും. അതിെന്റെയല്ലാം പിറകിലുള്ള ആ തത്ത്വശാ�
സ്ത്രമാണു് കുഴപ്പം. മനുഷ്യെന ഭരിക്കാൻ ബലംപ്ര�
േയാഗിക്കുക എന്നതു്. പെണ്ടാെക്ക പിടിച്ചു് പട്ടാ�
ളത്തിൽ േചർത്തിരുന്നു. ഇന്നു് നിയമമുണ്ടാക്കി,
ബലമായി േചർക്കുന്നു. ൈസനികതന്ത്രം ൈസനി�
േകാേദ്യാഗസ്ഥൻ എെന്നല്ലാം പറയുേമ്പാൾ ഉള്ള
രസം കുറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ? ലക്ഷമാളുകെള കാക്കി ഇടീ�
ച്ചു് ഒരു ൈമതാനത്തിറക്കി യന്ത്രം േപാെല മാർച്ച്
െചയ്യിക്കുന്നതു് അതിസുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ചയായി�
ട്ടാണു് ജനസാമാന്യം ഇന്നും ഗണിക്കുന്നതു്. എന്തി�
നാണീ അഭ്യാസെമല്ലാം എന്നു് ഒരു കുറിെയങ്കിലും
ചിന്തിക്കാൻ ആരും െമനെക്കടുന്നില്ല. െതാലിപ്പു�
റെമ േടാൾേസ്റ്റായിയും ഗാന്ധിയും എല്ലാമുെണ്ടങ്കി�
ലും അടിയിൽ മനുഷ്യൻ ഇന്നും െതാണ്ണുെറ്റാമ്പതു
ശതമാനം കിരാതനാെണന്നാണിതിെന്റ അർത്ഥം.
‘രാഷ്ട്രം െകാഴിഞ്ഞുേപാകും’ എന്നു പറഞ്ഞിടത്തും
അങ്ങെനെയാന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.

കുടുംബം, വിവാഹം മുതലായ ഗാർഹികഘടനകൾ
എല്ലാം താല്ക്കാലികമാെണന്നും, പുേരാഗതിയുെട മു�
േന്നറ്റത്തിൽ അെതാെക്ക േപാകുെമന്നും ഒരു പക്ഷ�
മുണ്ടായിരുന്നു. അതും നടക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല, അതു
നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും.

കലയും സാഹിത്യേബാധവും ഇേത നിലയിൽത്ത�
െന്നയാണു്. െഹലെന്റ സൗന്ദര്യവും രാമായണത്തി�
െന്റ രസവും എല്ലാം മാറാെത നില്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു്
കാലം കുെറക്കഴിഞ്ഞു. മാറും മാറും എന്നു പറയുന്ന�
തല്ലാെത ഒന്നും സംഭവിച്ചുകാണുന്നില്ല. ആദർശങ്ങ�
ളുെട കാര്യമാെണങ്കിൽ, ഇത്രമാത്രം മന്ദഗതിയിൽ
പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്ന മെറ്റാന്നുേണ്ടാ എന്നു
സംശയം. അഥവാ ഉെണ്ടങ്കിൽത്തെന്ന ആദർശ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതിനുപകരം ഉള്ളതുതെന്ന
ക്ഷയിച്ചു് മനുഷ്യൻ മൃഗമായിത്തീരുന്നതായിട്ടാണു്
കാണുന്നതു്.

എല്ലാംകൂടി അങ്ങു് ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഓന്തിെന�
േപ്പാെല മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ നിറം ഓേരാ വി�
പ്ലവം കഴിയുേന്താറും മാറിമാറി കാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും
സാധനം േമല്പടി തെന്നയായിരിക്കുന്നു എന്നതാണു്
വാസ്തവം. മൗലികഘടകങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ അത്ര�
െയ്ക്കാന്നും മാറിയിട്ടില്ല, മാറുന്നില്ല. പരിണാമവാദം
നാം അംഗീകരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും മനുഷ്യെന്റ ഓർ�
മ്മയിൽ ഏെതങ്കിലും കുരങ്ങെന്റ വാൽ േലാപിച്ചു�
േപായതായി െതളിവില്ല. സാമുദായികപരിണാമ�
ത്തിെന്റ േവഗതയും ഏതാണ്ടങ്ങിെനതെന്ന എന്നു
ഗ്രഹിച്ചാൽ മതി.

അതുെകാണ്ടു് സമുദായപരിവർത്തനത്തിനു് പരി�
ശ്രമിക്കുന്നതു് വ്യർത്ഥെമേന്നാ, അതിനി ആവശ്യ�
മില്ല എേന്നാ ധരിേക്കണ്ടതില്ല: ആ െതാഴിലിനിറ�
ങ്ങിത്തിരിക്കുേമ്പാൾ ഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കി�
യിരിക്കുന്നതു് നെന്നന്നുമാത്രം. അങ്ങെനെയങ്കിൽ
അേനകം രക്തപ്പുഴകൾ ഒഴിവാക്കാം. ഒേട്ടെറ നിരാ�
ശയും, കയ്പും, വിേദ്വഷവും കൂടാെത കഴിക്കാം. ചുരു�
ങ്ങിയതു് സ്വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ ചാടി പുറെപ്പട്ട കശാ�
പ്പുകാരനായിത്തീരാതിരിക്കുകെയങ്കിലും െചയ്യാം.

േകരളഭൂഷണം 1957.
അേന്വഷണങ്ങൾ 2004.
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാള നാടകകൃത്തും സാഹിത്യ നി�
രൂപകനുമായിരുന്നു സി.െജ. േതാമസ്
(നവംബർ 14, 1918–ജൂൈല 14, 1960)
എന്നറിയെപ്പടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹ�
ന്നാൻ േതാമസ്. മലയാള നാടകസാഹി�
ത്യെത്ത ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കു�

ന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടി�
രുന്നു.

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.
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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

