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സി െജ േതാമസിെന്റ േലഖനങ്ങൾ എേപ്പാഴും സമകാ�
ലികമാവാനുള്ള ഒരു േശഷി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നു.   തിരെഞ്ഞ�
ടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുെട  സവിേശഷതകൾെകാണ്ടു മാ�
ത്രമല്ല അതു്, ഭാഷയുെട െചാടിെകാണ്ടുകൂടി അവ നെമ്മ
ഇന്നും ആകർഷിക്കുന്നു. ‘സായാഹ്ന’ അവ പുനഃപ്രകാ�
ശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ    ഒരു കാരണവും അതെത്ര. എങ്കി�
ലും, ഈ േലഖനങ്ങളിൽ  ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും   കാണാ�
റുള്ള ലിംഗപരവും വംശീയപരവുമായ ഭാഷാ പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ, നിർേദാഷമല്ലാത്ത കളിയാക്കലുകൾ,  ഞങ്ങളും
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.  പേക്ഷ,  അവ അേതേപാെല   തിരുത്താ�
െത പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു. നീതിയുെട െതളിച്ചത്തിേലക്കു്
എഴുത്തുകാരും സമൂഹവും എത്തുന്നതിെല   കാലതാ�
മസം മറച്ചു െവയ്ക്കണ്ടതുമല്ലേല്ലാ. മാന്യ വായനക്കാർ
ഇെതല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാകുെമന്നുതെന്ന  ഞങ്ങൾ കരു�
തുന്നു.

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ.



“അവെനക്രൂശിക്ക,
ബാറബാസിെന വിട്ടുതരിക!”

േസാക്രട്ടീസ് 

േസാക്രട്ടീസിെന കുറ്റംവി�
ധിച്ചവർക്കു് അവരുേട�
തായ ഒരു ന്യായമുണ്ടായി�
രുന്നു. അതു േസാക്രട്ടീസ് 
അംഗീകരിക്കുകയും െച�
യ്തു. തെന്റ പ്രവൃത്തികൾ

െതറ്റാെണന്നു സമ്മതിക്കുകയല്ല, അവരുെട വീക്ഷ�
ണേകാണത്തിൽനിന്നു് തെന്നത്തെന്ന കാണുക�
യാണേദ്ദഹം െചയ്തതു്. അഥിനിയൻ പൗരന്മാർക്കു
േസാക്രട്ടീസിെന വധിക്കണെമന്നു് ഒരു നിർബന്ധ�
വും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈശ്വരൻ, മതം, വിജ്ഞാനം
മുതലായ പലതിെനപ്പറ്റിയും നിലവിലുള്ള അഭിപ്രാ�
യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി അേദ്ദഹം പ്രചരണം നട�
ത്തി. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ന്യായവാദം
െകാണ്ടു െതളിയിച്ചുെവന്നതു് കാര്യം കുെറക്കൂടി വഷ�
ളാക്കിയേതയുള്ളു. അഭിപ്രായങ്ങൾ ഔേദ്യാഗികമാ�
യിത്തീരുന്നതു് അവ ശരിെയന്നു െതളിയുേമ്പാഴല്ല,
അധികാരികൾ അവെയ അംഗീകരിക്കുേമ്പാഴാണു്.
അനൗേദ്യാഗികമായ അഭിപ്രായങ്ങെള െവച്ചുപുലർ�
ത്താൻ ക്രമീകൃതമായ യാെതാരു സമുദായത്തിനും
സാധ്യമല്ല. ഒരു സമുദായത്തിെല നിയമങ്ങൾ നിർ�
വ്വഹിക്കെപ്പടുന്നതു് അവ ശരിേയാ െതേറ്റാ എന്നു
േനാക്കിയിട്ടല്ല, അവ നിലവിലുേണ്ടാ എന്നു േനാക്കി�
യിട്ടാണു്. ‘നിലവിലുള്ളെതല്ലാം ശരി’, എന്ന മേനാ�
ഭാവെത്ത േചാദ്യം െചയ്യുന്നവർ അതിനുള്ള ശിക്ഷ
ശിരസാവഹിക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധരായിരിക്കണം.
അഥീനിയൻ പൗരന്മാർക്കു് േസാക്രട്ടീസിേനാടു േസ്ന�
ഹവും ബഹുമാനവുമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഒരു വ്യ�
ക്തിക്കുേവണ്ടി ആ നഗരത്തിെന്റ നിലനില്പിെന
അപകടത്തിലാക്കുവാൻ അവർക്കു് സമ്മതമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല.

കാറൽ മാർക്സ് 

യുവാക്കന്മാരുെടയിടയിൽ
വിധ്വംസകാഭിപ്രായങ്ങൾ
പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പതിവു്
േസാക്രട്ടീസ് നിർത്താെമ�
ന്നു് സമ്മതിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ
അവർ അേദ്ദഹെത്ത ശി�
ക്ഷിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
ഇതു േസാക്രട്ടീസിനു് സ്വീ�
കാര്യമായിരുന്നില്ല. നഗ�
രത്തിൽനിന്നു് പുറത്തു�
േപായി സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിച്ചുെകാള്ളാൻ അവർ
േസാക്രട്ടീസിേനാടു് അേപക്ഷിച്ചു. ഈ നിർേദ്ദശ�
വും അേദ്ദഹം നിരസിച്ചു. അങ്ങെന നിർബദ്ധരായ
അവസ്ഥയിലാണു് അവർ അേദ്ദഹെത്ത വിചാരണ
െചയ്തതു്. വിചാരണയാകെട്ട നിയമത്തിെന്റ എല്ലാ
ചടങ്ങുകളും കൃത്യമായി നിർവ്വഹിച്ചു് ഏറ്റവും നീതി�
പൂർവ്വകമായിട്ടാണു് നടത്തിയതു്. ബഹുജനങ്ങളാൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഒരു ജൂറിയാണു് അേദ്ദഹെത്ത
മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചതു്. അതും അന്നറിയെപ്പട്ടി�
രുന്നതിൽ ഏറ്റവും േവദന കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്വ�
യം വിഷം കുടിച്ചു മരിച്ചുെകാള്ളാൻ! ഇത്രയായിട്ടും
ആെഥൻസിെല യുവജനങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒളി�
േച്ചാടാനുള്ള സൗകര്യം െകാടുത്തു. നിയമം ഒന്നു
കണ്ണടയ്ക്കുകകൂടി െചയ്തു. പേക്ഷ, ആ വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു,
താൻതെന്ന നിയമെത്ത നിേഷധിക്കുന്നതു് െതറ്റാ�
യിരിക്കുെമന്നു്. ഭാര്യാപുത്രാദികളുെട ഇരുളടഞ്ഞ
ഭാവിെയപ്പറ്റി ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടു േപാലും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സ്ഥിരനിശ്ചയെത്ത ഇളക്കാൻ ആർക്കും കഴി�
ഞ്ഞില്ല. എന്തുെകാണ്ടാണു് േസാക്രട്ടീസ് ഈ രീ�
തിയിൽ െപരുമാറിയെതന്നു് മനസ്സിലാക്കുന്നതു്
നന്നായിരിക്കും. തെന്റ അഭിപ്രായങ്ങളുെട വിപ്ലവ�
സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റി േസാക്രട്ടീസിനു് വ്യക്തമായ േബാ�
ധമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നതാണു് വാസ്തവം… എതിർപ്പു�
െകാണ്ടു മാത്രേമ അവ നീതീകരിക്കെപ്പടുകയുള്ളു.
വ്യവസ്ഥാപിതമായ ചിന്താഗതിെക്കതിരായി പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നതിനു് പ്രതിഫലം പൂമാലയല്ല, വിഷകുംഭ�
മാെണന്നു് അേദ്ദഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ വിധികർത്താക്കളുെട ന്യായം അേദ്ദഹം മന�
സ്സിലാക്കി. അവേരാടു് യാെതാരു കയ്പും കൂടാെത
അേദ്ദഹം പുഞ്ചിരിെകാണ്ടു; വിഷം കഴിച്ചു; മരിക്കു�
കയും െചയ്തു, അതായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ച
ഏറ്റവും ഉറച്ച നീതീകരണം. ഏതാണ്ടിെതാെക്ക�
ത്തെന്നയാണു് മലയാളത്തിെല േസാക്രട്ടീസിെന്റ�
യും അനുഭവം.

ശ്രീബുദ്ധൻ

സനാതനികളും ചില മാർ�
ക്സിസ്റ്റുകളും ഒരുേപാെല
ഭരണിപ്പാട്ടിനു് ലക്ഷ്യമാ�
ക്കുന്ന ഒരു േദഹമാണു്
ശ്രീ.എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള.
ഇവരിൽ ആദ്യെത്ത വി�
ഭാഗം എന്തുെകാണ്ടു് വി�
മർശിക്കുന്നുെവന്നു് മന�
സ്സിലാക്കാൻ വിഷമമില്ല.
‘ആർഷ’ഭാരതത്തിെന്റ
പൂപ്പൽപിടിച്ച പനേയാ�

ലെക്കട്ടുകളിേലയ്ക്കു് അേദ്ദഹം െകാളുത്തിെയറിഞ്ഞ
പന്തം നീറിപ്പിടിക്കുന്നതിെന്റ ചീറലും െപാട്ടലുമാ�
ണാേക്കൾക്കുന്നതു്. ആ തീ പടർന്നു. ശ്രീബുദ്ധെന
ശ്വാസംമുട്ടിച്ച ബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ േക്ഷത്രം കത്തി�
െയരിഞ്ഞു്, അവിെട ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന നരിച്ചീറും, പൂജാ�
രിയും, ശങ്കരാചാര്യരും എല്ലാം ഓടി മറയും എന്ന�
േദ്ദഹത്തിനറിയാം. അതുെകാണ്ടു് സനാതനിയുെട
േക്ഷാഭം അേദ്ദഹത്തിനു് മനസ്സിലാകും. അേതാെടാ�
പ്പം തെന്റ പ്രയത്നത്തിെന്റ സാഫല്യം വ്യക്തമാവു�
കയും െചയ്യും. അേദ്ദഹത്തിനു് “പടിഞ്ഞാറൻ േപ്രത�
ബാധ” പിടിെപട്ടിരിക്കുകയാെണന്നു് മാർക്സിസ്റ്റുകൾ
ആേക്ഷപിക്കുേമ്പാഴും ആ വൃദ്ധനു് പരിഭവമില്ല. കാ�
റൽ മാർക്സ് ‘പൗരസ്ത്യ േപ്രത’മാെണന്നു് ധരിച്ചതു�
െകാണ്ടല്ല, ചുവന്ന കുപ്പായത്തിനിടയിൽ കിടക്കുന്ന
‘ചേന്ദ്രാത്സവ’സംസ്ക്കാരെത്ത വലിച്ചു പുറത്തിട്ടാൽ
ചിലെരല്ലാം േകാപിക്കുെമന്നു് മനസ്സിലാക്കാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു് ശക്തിയുള്ളതുെകാണ്ടു്. അേദ്ദഹം
“ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിെല പുസ്തകപ്പുഴു”വാെണന്നു് പ്രഖ്യാപ�
നമുണ്ടാകുേമ്പാൾ ആ വൃദ്ധനയനങ്ങൾ ദീപ്തമാകും,
അവയുെട അരശതാബ്ദക്കാലെത്ത അക്ഷീണപരി�
ശ്രമത്തിനു് ഇെന്നങ്കിലും അംഗീകാരമുണ്ടായേല്ലാ
എന്ന കൃതാർത്ഥതേയാടുകൂടി. പാണ്ഡിത്യം സാധാ�
രണയായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യമ�
െല്ലന്നേദ്ദഹത്തിനറിയാം. ഈ അഭിനന്ദനം തലതി�
രിഞ്ഞ രീതിയിൽ വരുന്നതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു്
വിേരാധെമാന്നുമില്ല. അന്ധതയുെട പ്രതിേഷധമാ�
ണു് ജ്ഞാനത്തിനുള്ള പ്രശംസാപത്രം. ഒരു ശതാ�
ബ്ദംമുമ്പു് മെറ്റാരു പുസ്തകപ്പുഴു (അതും പാശ്ചാത്യ ഗ്ര�
ന്ഥശാലകളിൽ) എഴുതിെവച്ച കാര്യങ്ങെളക്കടന്നു്
യാെതാന്നും മനുഷ്യ വിജ്ഞാനീയത്തിൽ ഉണ്ടായി�
ട്ടിെല്ലന്നും ഉണ്ടായിക്കൂെടന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ‘പു�
േരാഗമനക്കാർ’ ഓമെറന്ന കാലിഫ് െചയ്തതുേപാ�
െല േവദെമാഴിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങെളല്ലാം ചുട്ടുകരിക്കാ�
ത്തതദ്ഭുതം. പുതിയ ഉപനിഷത്തും പുതിയ േവദവും
ലഭിച്ച ഇക്കൂട്ടർ ഗ്രന്ഥപാരായണെത്ത സ്തുതിക്കും
െതറിക്കും മാത്രമാക്കി െവട്ടിച്ചുരുക്കിയതിലും അേദ്ദ�
ഹത്തിനദ്ഭുതമില്ല. നിലനിൽപു ലഭിച്ച ഏതു ചിന്താ�
ഗതിയും മതമായിത്തീരും. ഏതു് മതവും ജ്ഞാന�
ത്തിെനാരതിരുെവയ്ക്കും. അതിനപ്പുറമുള്ളതിെനെയ�
ല്ലാം ആ മതത്തിെന്റ പുേരാഹിതന്മാർ ശപിക്കുക�
യും െചയ്യും.

ഓമെറന്ന കാലിഫിെന്റ ശവകുടീരം.

ആയില്ല, പിെന്നയുമുണ്ടു് അഥീനിയൻ പൗരന്മാർക്കു്
ചില ആേരാപണങ്ങൾ. അേദ്ദഹം ഒരു ഡീേക്കഡ�
ന്റ ് (ചീയൽ പ്രസ്ഥാനക്കാരൻ) ആണേത്ര. ഇതിനു്
അേദ്ദഹം നിങ്ങൾെക്കാരു സലാം തരും. അപ്പറ�
ഞ്ഞതു ശരിയാണു്. അേദ്ദഹം പലതും ചീഞ്ഞു നാറു�
ന്നതു കണ്ടു. അേദ്ദഹം അതിെന്റ കാരണമേന്വഷിച്ചു്
ഓടയിൽത്തെന്ന ഇറങ്ങിേനാക്കി. “അറപ്പുള്ളവനു്
ശുചിത്വമില്ല” എന്ന പഴെഞ്ചാല്ലിെന അടിസ്ഥാന�
മാക്കി അേദ്ദഹം ആ ഓടയിൽ കണ്ടെതല്ലാം വാരി
െവയിലത്തിട്ടു. അേനകം യുവാക്കന്മാെര അേദ്ദഹം
ഈ പ്രവൃത്തിക്കു് േപ്രരിപ്പിച്ചു. േതാട്ടിസംഘം വർ�
ദ്ധിച്ചു. ഓടയിൽ കാണുന്ന മാലിന്യത്തിനു് തങ്ങൾ�
െക്കാരുത്തരവാദിത്തമിെല്ലന്ന ഭാവത്തിൽ അതുവ�
ഴി കടന്നുേപായ മാന്യന്മാർ മൂക്കുെപാത്തിെക്കാണ്ടു്
വഴിമാറിേപ്പായി. ഓട വൃത്തിയാേയക്കാം. പേക്ഷ,
ഈ െവള്ളേതയ്ക്കെപ്പട്ട ശവക്കല്ലറകൾ എന്നും
നാറിെക്കാണ്ടുതെന്നയിരിക്കും. അേദ്ദഹമാകെട്ട
നേമ്മാടു േചാദിക്കും: “ഒരിക്കൽകൂടി എെന്ന ഡി�
േക്കഡന്റ് എന്നു വിളിക്കേണ” എന്നു്. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ േനതൃത്വം ‘പിഴച്ച’താെണന്നു പറയുേമ്പാഴും
ആ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങും. ആ ആേരാപണംെകാണ്ടു്
‘േനതൃത്വ’മുെണ്ടെന്നങ്കിലും സമ്മതിച്ചേല്ലാ. അതുമ�
തി. േസാക്രട്ടീസിനും അതുതെന്നയായിരുന്നു സമാ�
ധാനം. േപ്ലേറ്റാെയയും അരിേസ്റ്റാട്ടലിെനയും പിഴച്ച
വഴിയിൽ നയിച്ചുെവന്നതിൽ കവിഞ്ഞു് ഒന്നും ഒരു
താടിക്കാരനും ലഭിേക്കണ്ടതില്ല. പിെന്നയുമുണ്ടു് ഒരു
ചുമടു് ആേരാപണങ്ങൾ. അേദ്ദഹം പിന്തിരിപ്പനാ�
ണു്. എന്താ സംശയമുേണ്ടാ? േമാഹൻ െജാഡാ�
േറായിെല പുരാതനവസ്തുക്കളിലും അേറബ്യൻ കട�
ലിലാണ്ടുേപായ ദ്വാരകയിലും സത്യമേന്വഷിച്ചു് പര�
തിനടക്കുന്ന ആ കിഴവൻ പഴഞ്ചരക്കുതെന്നയേല്ല?
വയസ്സാെണങ്കിൽ അറുപതും കഴിഞ്ഞു. ഇതിെന�
ല്ലാം പുറെമ അേദ്ദഹെമാരു അരാജകത്വവാദിയാ�
ണു്. എന്നുെവച്ചാൽ ഒരു വിദൂരഭാവിയിൽ മനുഷ്യൻ
രാഷ്ട്രീയവും നിയമവും ഒന്നുമില്ലാെത േസ്നഹിച്ചും
സഹകരിച്ചും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയായിത്തീരുെമ�
ന്നു് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ! േനാക്കേണ എെന്താ�
രു പാതകമാെണന്നു്. നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ജീ�
വിക്കുന്ന മാന്യപൗരന്മാർക്കു് ഇതു സഹിക്കുവാൻ
കഴിയുേമാ? ഇതിെലല്ലാം വലിയ െതറ്റു് അേദ്ദഹം,
അേദ്ദഹേത്തക്കാൾ പാണ്ഡിത്യവും മഹിമയും ഉള്ള
ചില അതിമാനുഷെര അംഗീകരിക്കുന്നിെല്ലന്നതാ�
ണു്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഈ “കരിംകാക്ക കാലം
മാറിയതറിഞ്ഞീല.” വർത്തമാനത്തിൽ ഉദിച്ചുനി�
ന്നുെകാണ്ടു് ഭൂതകാലത്തിേലക്കു് എത്തിേനാക്കിയ
ആ മനുഷ്യൻ, ശിവെന്റയും, േസാമബ്രഹ്മാവിെന്റയും
ജാതകെമഴുതിയ ആ മനുഷ്യൻ, ഭാവിയിെല യുഗസ�
ഹസ്രങ്ങളിേലക്കു് േനാക്കിേനാക്കി കണ്ണുതളർന്ന
ആ മനുഷ്യൻ ഇെതല്ലാം േകൾക്കുേമ്പാൾ സേന്താ�
ഷിക്കും, കാലം മാറുക എന്ന ആശയം, എത്ര പരി�
മിതമായിട്ടാെണങ്കിലും കുേറേപ്പരുെട തലയ്ക്കകത്തു്
കയറിയേല്ലാ എേന്നാർത്തു്. തന്തെയേക്കറി കാക്ക�
െയന്നു വിളിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും അേദ്ദഹത്തിനി�
ഷ്ടമാണു്. അതും നിലവിലുള്ളതിെന േചാദ്യം െചയ്യു�
ന്ന ഏർപ്പാടാണേല്ലാ. ഭീഷണികൾ അേദ്ദഹെത്ത
സേന്താഷിപ്പിക്കും. കയാഫാസിനും ജറുസേലമി�
െല ജനതയ്ക്കും ഒരു വീക്ഷണേകാണമുണ്ടായിരുന്നു.
അവരുേടതായ ഒരു ന്യായവും. അതിഭീമമായ ജറു�
സേലം േദവാലയം മൂന്നുദിവസംെകാണ്ടു് െപാളിച്ചു�
പണിയുെമന്നു് വീമ്പിളക്കുന്ന ഒരാശാരിെച്ചക്കെന
തച്ചുെകാല്ലുകയല്ലാെത ഗത്യന്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
നമുക്കും വിളിക്കാം: “അവെന ക്രൂശിക്ക, അവെന
ക്രൂശിക്ക!”

ഇവൻ എെന്റ പ്രിയപുത്രൻ 1953.

□
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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

