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കരിമ്പടെക്കട്ടു് പിടിവിടുന്നില്ല
പഴയ തിരു-െകാച്ചിയിെല സകല കുഴപ്പങ്ങൾക്കും
കാരണമായിരുന്ന മുപ്പിരി വർഗ്ഗീയം പിെന്നയും രം
ഗപ്രേവശം െചയ്തിരിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം
ക്രിസ്ത്യാനിക്കു േദാഷകരമാെണന്നാണു് ആദ്യം േക
ട്ട വായ്ത്താരി. അന്നു് മറ്റു രണ്ടു് വർഗ്ഗക്കാരും പറഞ്ഞു,
“േനാക്കേണ ആ മാപ്പിളയുെട വർഗ്ഗീയത. എത്ര
നെല്ലാരു വിദ്യാഭ്യാസബില്ലാണു്. എന്നിട്ടും, അച്ചന്മാ
രും കന്യാസ്ത്രീകളും കൂടി ക്രിസ്റ്റഫർമാെര പ്രസവി
ക്കുന്നതു കണ്ടിേല്ല?” അധികം താമസിച്ചില്ല രണ്ടാമ
െത്ത പിരിമുറുകാൻ. “ഈഴവനു് േദവസ്വം േബാർ
ഡ് പ്രസിഡന്റായാൽ ഭൂമി താഴ്ന്നുേപാകുേമാ?
സവർണ്ണ ഹിന്ദുകമ്മ്യൂണിസം ഇങ്ങിെനേയയിരിക്കു.”
കളി അവിെടയും നിന്നില്ല. സംവരണെമന്ന പുലി
വാലു വന്നേതാെട നായരുെടയും ഹാലിളകി. “ഈ
മന്ത്രിസഭെയ വലിച്ചു താഴത്തിട്ടുമാത്രേമ കുടുമ്മി െക
ട്ടു” എെന്നാരു ശപഥം. ഇനി എന്താ േവണ്ടതു് ? മൂ
ന്നു വർഗ്ഗീയവിഷങ്ങളും മൂർച്ഛിച്ചുനിൽക്കുകയാണു്.
“ഈ കാളകൂടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം ദഹിച്ചു
േപാകും,” വിരുദ്ധന്മാർ ആനന്ദിച്ചാർത്തു വിളിച്ചു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്യാമ്പിലാകെട്ട, അടക്കിയ പുഞ്ചിരി.
“തല്ലെട്ട തമ്മിൽത്തല്ലി തലകീറി നശിക്കെട്ട, ഈ
നശിച്ച ജാതികെളല്ലാം. അവർ ഈ മാമാങ്കം നട
ത്തുന്നതിനിടയിൽ നമുക്കു ഭരിക്കാം.” ഇതാണവർ
ക്കു േവണ്ടതു്. ഇതിനാണവർ േമാഹിച്ചതു്. എത്ര
കാലം ഈ കുത്സിതമനഃസ്ഥിതി നിലനിറുത്താൻ
കഴിയുേമാ അത്രകാലം ജനാധിപത്യേബാധെത്ത
തടഞ്ഞുനിറുത്താനും കഴിയും. വർഗ്ഗീയക്കളി കളിക്കു
ന്നതിൽ ഇവെരക്കാെളല്ലാം ൈവദഗ്ദ്ധ്യം കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റുകാർക്കാെണന്നു് അവർക്കറിയാം. അതു് ഈ
നാട്ടിൽ ഇല്ലാെത വന്നാേല അവർക്കു സങ്കടമുള്ളു.
എല്ലാത്തരം വിഭാഗീയചിന്തകളും അവർക്കു സ്വാ
ഗതമാണു്. െവള്ളം ആരു കലക്കുന്നു, എങ്ങിെന
കലക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രശ്നം. കലങ്ങിയ െവള്ളത്തി
േല മീൻപിടിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതാണു് ശ്രദ്ധിേക്ക
ണ്ടതു്. വിദ്യാഭ്യാസബില്ല് കേത്താലിക്കെന നശി
പ്പിക്കുന്ന ദിവ്യമന്ത്രമാെണന്നു് അകേത്താലിക്ക
േനാടും, മതതാൽപ്പര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിച്ചുെകാള്ളാ
െമന്നു് കേത്താലിക്കേനാടും, സംവരണംെകാണ്ടു്
നായർക്കു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാെത കണ്ടുെകാള്ളാെമ
ന്നു് നായേരാടും, സംവരണമിെല്ലങ്കിലും ഈഴവ
നു പ്രേത്യക പരിഗണന െകാടുത്തുെകാള്ളാെമന്നു്
ഈഴവേനാടും ഒേരസമയം േവദേമാതി വിശ്വസി
പ്പിക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനാണുള്ളതു്.
അക്കാര്യത്തിൽ അവേനാടു് ആരും മത്സരിച്ചു മയ
ക്കാെമന്നു വ്യാേമാഹിേക്കണ്ട. ഏതു വർഗ്ഗത്തിെന
യും പ്രീണിപ്പിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ മരുന്നുണ്ടു്.
മനുഷ്യേരാടുമാത്രേമ അതു േതാൽക്കാറുള്ളു. മനുഷ്യ
ത്വെത്തപ്രതി മാത്രേമ അതിനു േതാൽപ്പിേക്കണ്ട
തുള്ളു. നാട്ടിെന്റ െപാതുതാൽപര്യെത്ത ഒരിക്കലും
കാണാൻ കഴിയാത്തവരും ഭക്തിയുെട േപരുപറ
ഞ്ഞു തൻകാര്യം കാണുന്നവരുമാണു വർഗ്ഗീയവാദി
കൾ. അവരുെട പിൻബലം വിലയ്ക്കുവാങ്ങാവുന്നതാ
ണു്. ഇെതാെക്ക അറിയാവുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെര
ഈ േപപ്പിടിെകാെണ്ടാന്നും ഭീഷണിെപ്പടുത്താനാ
വില്ല. െതരെഞ്ഞടുപ്പുവരുന്നതുവെര ഓേരാ കാര്യ
ങ്ങൾ േനടിെയടുക്കാം. പുേരാഗമനപരമായ േമാ
േട്ടാർ സർവ്വീസ്, വിപ്ലവകരമായ പണമിടപാടുകൾ
എന്നിങ്ങെന പലതും. െതരെഞ്ഞടുപ്പുവരുേമ്പാൾ
രാഗം ഒന്നു മാറ്റുകയും െചയ്യാം. അേങ്ങാട്ടു മാറിയാ
ലും ഇേങ്ങാട്ടു മാറിയാലും മുതെലടുപ്പു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിക്കുതെന്ന. ചായക്കടയിൽ പാത്രം േമാറുന്ന
കൃഷ്ണൻകുട്ടിനായരും കുഞ്ഞനാരുെട തുണിഅല
ക്കുന്ന െതാമ്മിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്ന
കത്തിക്കുത്തിനു വർഗ്ഗസമരെമന്നു വ്യാഖ്യാനവും.
ഈ വർഗ്ഗീയതയാണു് ഭാരതത്തിെല ജനാധിപത്യ
ത്തിനു് ഏറ്റവും മാരകമായ ശത്രു. അതു് െകാടുമ്പിരി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരം ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതു്
അതുെകാണ്ടു മന്ത്രിസഭകെള മറിച്ചിടാനല്ല. േമൽ
പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരിലുംെപട്ട മനുഷ്യെര,
നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന േദശീയവിപത്തിെനപ്പറ്റി
േബാധധവാന്മാരാക്കിത്തീർക്കുവാനാണു്. എല്ലാ
മനുഷ്യരും ഈ ഭ്രാന്തിനടിമെപ്പട്ടവരല്ല. ഏതാനും
ജനേദ്രാഹികൾ സംഘംേചർന്നു് കലിതുള്ളി മറ്റു
ള്ളവെരെക്കാണ്ടു കൂടി തുള്ളിക്കുകയാണു്. അതിൽ
പെങ്കടുക്കുന്നതിെന്റ ആപത്തു ജനങ്ങെള ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചു്, വർഗ്ഗീയതയുെട േവരു് പിഴുതുകളയാനുള്ള
അമൂല്യ സന്ദർഭമാണു് ഇന്നു േകരളത്തിനു് ൈകവ
ന്നിരിക്കുന്നതു്.
നാട്ടിെല പൗരന്മാെരന്ന നിലയ്ക്കാണു്, ഏെതങ്കിലും
ഒരു മതത്തിെന്റേയാ വിഭാഗത്തിെന്റേയാ അംഗെമ
ന്ന നിലയ്ക്കല്ല, വ്യക്തികൾക്കു് അധികാരാവകാശ
ങ്ങൾ ഉള്ളെതന്നു മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കണം. ജന
തയുെട െപാതുവായ ഉൽകർഷത്തിലാണു് ഓേരാ
വ്യക്തിയുേടയും സുരക്ഷിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതു്.
അതു സാധിത പ്രായമാകണെമങ്കിൽ നാട്ടിെന്റ
പ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റി െപാതുവായ ഒരു വീക്ഷണമുണ്ടാ
യിത്തീരണം. ഓേരാ വിഭാഗത്തിനു വിഭിന്നതാൽ
പര്യങ്ങളാണുള്ളെതന്നാണു് ഇന്നെത്ത ധാരണ.
ഒരതിർത്തിവെര ഇതിൽ വാസ്തവമുെണ്ടന്നു് േതാന്നു
കയും െചയ്യും. പേക്ഷ, വിഭിന്നെമന്നു് ഗണിക്കെപ്പ
ടുന്ന ഈ താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കലഹം നട
ത്തിയാൽ േലാകാവസാനംവെര മൃഗസമാനരായി
കഴിയാേന പറ്റു. ഈ നിലയിൽനിന്നു് രക്ഷാമാർ
ഗ്ഗങ്ങൾ രണ്ടുണ്ടു്. ഒന്നു് ഏകാധിപത്യത്തിേന്റതാ
ണു്. െകാടുക്കുന്നതുമാത്രം വാങ്ങാൻ അവകാശമു
ള്ള അത്തരെമാേരർപ്പാടിൽ ഈ കലഹങ്ങൾ ഒരു
രാത്രിെകാണ്ടവസാനിക്കും. കമ്മ്യൂണിസത്തിേലാ,
ഫാഷിസത്തിേലാ ഗവൺെമന്റിെനതിരായി പ്രേമ
യം പാസ്സാക്കുന്ന നായർസംഘങ്ങേളാ, നസ്രാണി
സംഘേമാ ഈഴവസംഘേമാ വിഭാവനംെചയ്യാൻ
കഴിയുേമാ? അടിമത്തമല്ലാെത യാെതാന്നും സ്വ
ന്തമായിട്ടില്ലാത്ത ആ അവസ്ഥയിൽ ഈ ജാതി
േനതാക്കന്മാരുെട സ്ഥാനെമവിെടയായിരിക്കും?
അവർക്കു് െസൽെസക്രട്ടറിമാരാകാൻ പാടില്ലായ്ക
യില്ല പേക്ഷ, അവരുെട ഇന്നെത്ത വർഗ്ഗേസ്നഹവും
അവരുെട കുഞ്ഞാടുകളുെട ഇന്നെത്ത ഭ്രാന്തും എവി
െടയായിരിക്കും? അതു് ഒരു നസ്രാണിക്കു് പകരം
ഒരു നായെര ഇരുപത്തഞ്ചുരൂപാ കിട്ടുന്ന ഉേദ്യാഗ
ത്തിനു നിയമിക്കുേമാ എന്നാേലാചിേക്കണ്ടതില്ല;
കാരണം അന്നു നായരുമില്ല, നമ്പൂരിയുമില്ല, ഉെണ്ട
ന്നു പറയുന്നവനു് ശരീരവും കാണില്ല (ഈ വിദ്യ
വളെര നല്ലതാെണന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉെണ്ട
െന്നനിക്കറിയാം. തലേവദനയ്ക്കു് പറ്റിയ പ്രതിവിധി
തലെവട്ടിക്കളയുകയാെണന്നും അവർ വിശ്വസി
ക്കും). അതുെകാണ്ടു് ഈ ആദ്യെത്ത േപാംവഴി
നമുക്കു് സ്വീകാര്യമല്ല. രണ്ടാമതു്, ഒരു മാർഗ്ഗമുള്ള
തു ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായമാണു്. മനുഷ്യ സമുദാ
യത്തിൽ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ, സാമ്പ
ത്തികേത്താളം തെന്ന പ്രധാന്യമായ സാമൂഹ്യസാംസ്കാരിക താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ ൈവവിധ്യമുള്ള
പല വിഭാഗങ്ങളും വളർന്നുവരാറുെണ്ടന്നു് ജനാധി
പത്യവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങൾ
തമ്മിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാ
വികം മാത്രമാണു്. പേക്ഷ, അവെരെയല്ലാം ഒേരനി
ലയിലുള്ള അടിമകളായി ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയതുെകാണ്ടു
കാര്യം ശരിയാക്കാെമന്നു് ജനാധിപത്യവാദികൾ
ആശിക്കുന്നില്ല. െപാതുതാൽപ്പര്യവും നീതിയും മുൻ
നിർത്തി പരസ്പരം പരസ്യമായി ചർച്ചെചയ്തു് തീരു
മാനിേക്കണ്ട പ്രശ്നങ്ങളാണിവ. ദുസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു്
മരുന്നു് അടിമത്തമല്ല, നിയന്ത്രണമാണു്. ഇക്കഥ
ഒേന്നാ രേണ്ടാ േനതാക്കന്മാർ അറിഞ്ഞാൽ േപാ
രാ, ജനങ്ങെളല്ലാം അറിയണം. േവാട്ടവകാശം മു
തൽ തീെവപ്പവകാശംവെരെയല്ലാം അവകാശെപ്പ
ടുന്നവർ അവർക്കു് സമുദായേത്താടു് ചില കടമകളും
ഉെണ്ടന്നു് മനസ്സിലാക്കണം. ധീരമായി കടമകൾ
നിർവഹിക്കാത്ത പൗരനു് അവകാശങ്ങളും സിദ്ധി
ക്കാറില്ല എന്ന വാസ്തവം മറന്നുകൂടാ. ഇന്നു നടക്കു
ന്നതുേപാെലയുള്ള “മ്യൂസിക്കൽ െചയർ” കളി ജന
തെയ അസ്വസ്ഥരും നിരാശരുമാക്കും. സ്വസ്ഥതയ്ക്കു
േവണ്ടി അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം തീെറഴുതിെക്കാടുക്കും.
ഏകാധിപത്യം െകാടികുത്തിവാഴുകയും െചയ്യും. ആ
പ്രവണതയിൽ നിന്നാണു് നാടു് േമാചനം സമ്പാദി
േക്കണ്ടതു്.
കിട്ടിയ അവസരം പാഴാക്കുന്നതു്, തന്ത്രപരമായി
മൗഢ്യമായിരിക്കുകയിേല്ല എന്നു സംശയിക്കുന്ന
ജനാധിപത്യപാദികൾ ഉണ്ടാകാം. പേക്ഷ, അവർ
ഒേന്ന ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുള്ളൂ. ഇവിെട സ്ഥാപിത
മായ ഓേരാ മന്ത്രിസഭയും തകർന്നതും വർഗ്ഗീയത
യുെട കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾെകാണ്ടാണു്. ഇന്നെത്ത
മന്ത്രിസഭ സ്ഥാപിതമായതും മെറ്റാന്നുെകാണ്ടുമല്ല.
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനം അത്രയ്ക്കു് ഉറച്ചതല്ല എന്നും
അതിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭര
ണെത്ത മാറ്റാൻ സത്യസന്ധമായ ജനാധിപത്യ
രീതിേയ ഉതകൂ. അെല്ലങ്കിൽ പകരം വരുന്ന ഏതു
ഭരണവും പഴയ േരാഗത്തിനു് അടിെപ്പടും, തകരും.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മ, അതു്
ഓേരാ വർഗ്ഗെത്ത തൃപ്തിെപ്പടുത്തിയിെല്ലന്നല്ല, ജന
ങ്ങൾക്കു െപാതുവായകാര്യം നടത്തുന്നതിനു് പക
രം പാർട്ടിക്കു് േപരുണ്ടാക്കുക എന്നതിൽ മാത്രം
ശ്രദ്ധിച്ചുെവന്നാണു്. ഭക്ഷണപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാ
ത്തതും, െതാഴിലുണ്ടാക്കാത്തതും, അഴിമതി നടത്തു
ന്നതും, നിയമസമാധാനം തകരാറിലാക്കുന്നതുെമ
ല്ലാം പ്രേത്യകിച്ചു് ഒരു ജാതിയ്ക്കു െചയ്ത േദ്രാഹമല്ല.
അതിനാണവർ കണക്കുപറേയണ്ടതു്. അതും പ്ര
േത്യക വർഗ്ഗീയ േനതാക്കന്മാേരാടല്ല, െപാതുജന
ങ്ങേളാടാണു്. വർഗ്ഗീയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മന്ത്രിസഭ േപാവുകയും വരികയും െചയ്യുന്ന സമ്പ്ര
ദായം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രേമ േകരളത്തിനു
പുേരാഗതിയുള്ളു.
പ്രഭാതം വിേശഷാൽപ്രതി 1959.
□

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
ന്റ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർന്നു് എം. പി. േപാൾ
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര
വർത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർത്തിച്ചു.
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 മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

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

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

