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ശവത്തിെന്റ വില
ഈ േലഖനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
കാെര ആേക്ഷപിക്കാെനഴു
തുന്നതല്ല. പേക്ഷ, ആർെക്ക
ങ്കിലും അങ്ങെന ദുർവ്യാഖ്യാ
നം െചയ്യണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ
എനിക്കു വിേരാധവുമില്ല. കീ
ഴ്നടപടിയനുസരിച്ചുള്ള പുല
ഭ്യാദികളും സ്വാഗതം തെന്ന.
േഷക്സ്പിയർ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിെട ഒരു ഉേദ്ദശ്യേമയുള്ളൂ:
ഒരാദർശത്തിെന്റ നീതീകരണമായി ‘യാതന’ െപാ
ക്കിപ്പിടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ന്യായമെല്ലന്നു ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുക മാത്രമാണതു്. കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ
തത്ത്വങ്ങേളാടു്, അെല്ലങ്കിൽ പ്രവൃത്തികേളാടു്, അതു
മെല്ലങ്കിൽ േസാവിയറ്റു റഷ്യേയാടു്, എെന്തങ്കിലും,
അഭിപ്രായഭിന്നതയുള്ളവെര േതാല്പിക്കാൻ പറ്റിയ
ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണു് േമല്പറഞ്ഞവയ്ക്കുേവണ്ടി
മരിച്ചവരുെട ശവങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നതു്.
ഈ സമ്പ്രദായത്തിനു പല ഗുണങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നു്:
മരിച്ചവർ നമ്മുെട വാദഗതിക്കു് എതിരായി യാ
െതാന്നും പറയുകയില്ല. ആദ്യം ശവം ൈകയിൽ
കിട്ടുന്നവനു് അതിെന്റ േമൽവിലാസത്തിൽ എന്തും
പറയാം. രണ്ടു്: ഒരു രക്തസാക്ഷിയുെട േപരു പറ
ഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന അന്തരീക്ഷം ക്ഷുഭിതമാ
യി. അവിെടപ്പിെന്ന യുക്തിക്കു സ്ഥാനെമാന്നുമി
ല്ല. വികാരഭരിതമായ ആ സന്ദർഭത്തിൽ േപാക്ക
റ്റടിക്കുകേയാ, േപാക്കറ്റിൽ പാമ്പിെന ഇടുകേയാ
െചയ്യാം. മര്യാദെയക്കരുതിെയങ്കിലും നാം മൗ
നം ദീക്ഷിേച്ചപറ്റൂ. മൂന്നു്: എെന്തങ്കിലും എതിരുപറ
ഞ്ഞാൽ നാം ആ ശവെത്ത കുത്തുന്നതായി ചിത്രീക
രിക്കെപ്പടാൻ എളുപ്പമാണു്.

ചരിത്രത്തിൽ ശവം
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സകല
ബഹുജനപ്രകടനങ്ങളിലും
ശവങ്ങൾ അഭിനയിച്ച ഭാഗം
അതിപ്രധാനമാണു്. ന്യായ
വാദംെകാണ്ടും വാചാലത
െകാണ്ടും എത്രതെന്ന പരി
ശ്രമിച്ചാലും ഇളകാത്ത ഒരു
ജനക്കൂട്ടം, േചാരെയാലിപ്പിച്ചു
െകാണ്ടു പ്രേവശിക്കുന്ന ഒരു ശവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
െകാടുമ്പിരിെക്കാള്ളും. േഷക്സ്പിയറുെട ‘ജൂലിയസ്
സീസർ’ എന്ന നാടകത്തിനു് ആ േപരിട്ടതു് ശരി
യായില്ലെന്നാരു വാദമുണ്ടു്. േനരെത്തതെന്ന അേദ്ദ
ഹം മരിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണിങ്ങെന പറയുന്നതു്.
പേക്ഷ, അവർ മറന്നുേപാകുന്നു, കഥയുെട ബാക്കി
ഭാഗം മുഴുവനും സീസറുെട ശവമാണു ഭരിക്കുന്ന
െതന്നു്. ആന്റണിയുെട പ്രസംഗം മുഴുവനും സീസ
റുെട ശവത്തിേന്മൽനിന്നാണു്. സത്യംപറഞ്ഞാൽ
ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ശുണ്ഠിെയടുേക്ക
ണ്ട കാര്യമില്ല. കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ മാത്രമല്ല, മറ്റു
മതങ്ങളുേടയും വില്പനച്ചരക്കു് ശവംതെന്നയാണു്.
ക്രിസ്തുമതം ക്രിസ്തുവിെന്റയും പുണ്യവാളന്മാരുേടയും
ശവങ്ങളിേന്മലാണു് പണിതിരിക്കുന്നതു്. ഓേരാ പ്ര
േത്യക ക്രിസ്തീയവിഭാഗത്തിനും സ്വന്തമായി ഓേരാ
ശവക്കൂമ്പാരങ്ങളുണ്ടു്. അവരുെട ത്യാഗത്തിെന്റ
മഹിമയാണു് വിശ്വാസത്തിനു നിറംപിടിപ്പിക്കുന്നതു്.
ജീവൻവെര ഒരാെളെക്കാണ്ടു ത്യജിപ്പിക്കാൻ കഴി
യുന്ന ഒരു തത്ത്വം സത്യമായിരിക്കണം എന്നാണു്
വിശ്വാസം. ഇതിനുംപുറേമ ശവത്തിനു് എേന്താ ഒരു
മാസ്മരശക്തിയുെണ്ടന്നു് ഒരു ധാരണയുണ്ടു്. ചില
പാലങ്ങളുെട കാലുറയ്ക്കാൻ ആെരെയങ്കിലും ‘കുരു
തി’ കഴിേക്കണ്ടതാെണന്നു് ഒരു വിശ്വാസം എത്ര
കാലമായി നടപ്പിലുള്ളതാണു് ! ഈ സ്വഭാവത്തി
നു മതപരമായ ഒരു കാതലുണ്ടു്. ബലികഴിക്കുന്നതി
െനപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസമാണതു്. ഒരു ൈക്രസ്തവസ
ഭയുെട വിശ്വാസം േനാക്കുക: ‘സൃഷ്ടിയുള്ള കാലെമ
ല്ലാം ബലിയർപ്പണമുണ്ടായിരിക്കണം.’ ‘രക്തെച്ചാ
രിച്ചിൽ കൂടാെത പാപേമാചനമില്ല.’ ബലിമൃഗത്തി
െന്റ ശവം ഈശ്വരനു നിേവദ്യമാണു്. അതു പുേരാ
ഹിതൻ ഭക്ഷിക്കുകയും േവണം. ഇെതാെക്കയാണു്
ശവത്തിെന്റ അതുല്യസിദ്ധികൾ.

രണ്ടു പങ്കാളികൾ
ഈ കച്ചവടത്തിൽ രണ്ടു
പങ്കാളികളുണ്ടു്: ശവം വിൽ
ക്കുന്നവനും, ശവവും. ഈ
രണ്ടുകൂട്ടരുേടയും മാനസികാ
വസ്ഥകൾ പരിേശാധിേക്ക
ണ്ടതാണു്. ആദ്യെത്ത കൂട്ടർ
സാധാരണക്കാരാണു്. അവർ
ക്കു് അധികാരേമാ, അങ്ങെന
െജങ്കിസ് ഖാൻ
എെന്തങ്കിലുേമാ േവണം. അതിനുേവണ്ടി മറ്റാളുക
െള കരുക്കളായിട്ടുപേയാഗിക്കുന്നു. സ്വയം അതിൽ
നിന്നും മാറിനിൽക്കുന്നതു് നയതന്ത്രപരമായ കാ
രണങ്ങൾെകാണ്ടാണു്. തല അപകടത്തിലാക്കി
െയങ്കിലും േസാവിയറ്റു ഭരണെത്ത തകർക്കണെമ
ന്നു േസാവിയറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കു്
േസാവിയറ്റിനു പുറത്തുജീവിക്കുന്ന മതാദ്ധ്യക്ഷൻ
ഉത്തരവുെകാടുക്കുന്നു. മഹനീയമായ ഒരു ലക്ഷ്യ
ത്തിനുേവണ്ടി മെറ്റാരുത്തൻ മരിക്കുന്നതു് നല്ലതാ
ണേല്ലാ. മുതലാളിത്തം തകർക്കാൻ േവണ്ടി വീര
സ്വർഗ്ഗം പ്രാപിക്കണെമന്നു േമാേസ്കായും ആഹ്വാ
നം നൽകുന്നു. ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരു നല്ല സംഖ്യ
ശവം കിട്ടിേയ തീരൂ. ഇനി രണ്ടാമെത്ത കൂട്ടർ. ഈ
വർഗ്ഗത്തിൽ വളെര വലിയ ഒരു വിഭാഗം ആദർ
ശശാലികളാണു്. കമ്മ്യൂണിസം നശിപ്പിക്കുക, മത
െത്ത ഉന്മൂലനം െചയ്യുക, േസാഷ്യലിസം നടപ്പാ
ക്കുക—അങ്ങെന പല ആദർശങ്ങളും ജീവേനക്കാ
േളെറ വിലയുള്ളതാണു്. അതുെകാണ്ട് അതിനുേവ
ണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ആവശ്യേമാ അനാ
വശ്യേമാ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതു േനതാവാണു്.
ഇക്കൂട്ടർക്കു് ഒരാദർശം ൈകയിൽ കിട്ടിയാൽ പി
െന്ന മെറ്റാന്നും േവണ്ട. ആ ആദർശത്തിെന്റ മറ
വിൽ നടത്തുന്ന സകല െകാള്ളയും അവർ വിഴു
ങ്ങിെക്കാള്ളും. ആവശ്യത്തിെന്റ േപരിൽ അന്ധത
െയ നീതീകരിക്കയും െചയ്യും. അങ്ങെന മുദ്രാവാ
ക്യത്തിനുേവണ്ടി കുരുതിക്കു തയ്യാറാകുന്നവരാണ
വർ. പേക്ഷ, ഇവരിൽ എല്ലാവരും ആദർശശാലി
കളാെണേന്നാ, ത്യാഗത്തിനു സന്നദ്ധരാകുന്നതു
െകാണ്ടുമാത്രം അവർ ആദർശശാലികളായിത്തീ
രുെന്നേന്നാ ധരിേക്കണ്ടതില്ല. പട്ടാളത്തിൽ േചരു
ന്നവനറിയാം, ചിലേപ്പാൾ മരിേക്കണ്ടിവരുെമന്നു്.
അവിെട ശമ്പളത്തിൽ കവിഞ്ഞ ആദർശെമാന്നും
കാണാനില്ല. ചാരപ്രവൃത്തി െചയ്യുന്നവരുെട ജീവി
തം ആണു് േലാകത്തിേലറ്റവും അപകടകരമായതു്.
എന്നിട്ടും, അതിനു് ആളുണ്ടാവുന്നുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു
ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഏതു മർദ്ദനവും സഹി
ക്കുവാനുള്ള കഴിവു െകാണ്ടുമാത്രം ഒരു തത്ത്വം നീ
തീകരിക്കെപ്പടുന്നില്ല. അവർ ജന്മനാവിശ്വാസിക
ളാണു്. എന്നുെവച്ചാൽ മുറുെക പിടിക്കാൻ ഒരു വി
ശ്വാസം േവണെമന്നല്ലാെത എന്തു വിശ്വാസം േവ
ണെമന്നു് അവർക്കു നിർബ്ബന്ധമിെല്ലന്നർത്ഥം. സ്വ
യം ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുകുറേവാ, മടിേയാ ആണു്
അവരുെട അടിസ്ഥാനസ്വഭാവം. യുക്തിയിലുള്ള
കുറവിെന വിശ്വാസതീക്ഷ്ണതെകാണ്ടു നികത്താെമ
ന്നാണവർ ഗണിക്കുന്നതു്. കമ്മ്യൂണിസത്തിനുേവ
ണ്ടി എന്തു കഷ്ടതയും സഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റുനയം എത്ര മറിച്ചിൽ മറിഞ്ഞാലും അതിെന
ല്ലാം അനുസരിച്ചു വിശ്വാസം മാറ്റിെക്കാള്ളും. ക്രിസ്തു
മതത്തിേന്റയും കഥയിതുതെന്ന. പരിണാമസിദ്ധാ
ന്തെത്ത എതിർക്കുേമ്പാഴും അംഗീകരിക്കുേമ്പാഴും
വിശ്വാസി വിശ്വാസിതെന്ന. എന്തിലാണു് വിശ്വസി
ക്കുന്നെതന്ന േചാദ്യം അപ്രസക്തമാണു്. ആദ്യം
വിശ്വസിച്ചതിനു യാെതാരു യുക്തിയും േവണ്ടിയിരു
ന്നിെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാെരണ്ണം സ്വീകരിക്കാനും യുക്തി
ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. ഇക്കൂട്ടർ അങ്ങെന ഓേരാ വി
ശ്വാസത്തിെന്റ അടിമകളായി കഴിയുകേയയുള്ളൂ.
അവർ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും അവരുെട ഉടമകൾ
ക്കു പ്രേയാജനെപ്പടും.
സ്വയം എന്തു് അപകടേത്ത
യും േനരിടുന്ന േനതാക്കന്മാർ
എന്തുെകാണ്ടങ്ങെന െചയ്യുന്നു
െവെന്നാരു േചാദ്യമുണ്ടു്. അവ
രുെട ആദർശശാലിത്വമാകാം
അവെര പ്രേചാദിപ്പിക്കുന്നതു്,
െനേപ്പാളിയൻ
കുെറെയാെക്ക വീരസാഹസി
കത്വവുമുണ്ടാവാം. പേക്ഷ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാ
രണം അധികാരപ്രമത്തതയാണു്. അപകടം േന
രിടാെത യാെതാരു പരാക്രമിയും ചരിത്രത്തിലുണ്ടാ
യിട്ടില്ല. അലക്സാണ്ടർ, െജങ്കിസ് ഖാൻ, െനേപ്പാളി
യൻ—അവെരല്ലാം സുഖം ത്യജിച്ചു് അപകടം വരിച്ചു.
ആദർശങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയാെണന്നു നാം സമ്മതി
ക്കണെമന്നില്ല, അവരുെടെയാെക്ക അധികാരഭ്രമം
ആദർശമെല്ലങ്കിൽ, െനേപ്പാളിയൻ പറഞ്ഞതു് സു
ഖിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സമയമിെല്ലന്നാണു്. െന
േപ്പാളിയൻ രക്തസാക്ഷിയല്ലതാനും.

ഭക്ത ടാർസൻ
ഈ പ്രശ്നേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടു്, ഇവയിെലല്ലാം പ്ര
ധാനമായിെട്ടാരു കാര്യമുണ്ടു്. ശവം വളെര അത്യാ
വശ്യമായതുെകാണ്ടു്, സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നു
ണ്ടായിെല്ലങ്കിൽ ഒന്നുണ്ടാക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായ
മാണതു്. ചില േദവതകളുണ്ടു്. മനുഷ്യർക്കു ഏറ്റവും
പ്രിയെപ്പട്ട വസ്തുക്കൾ ബലികഴിച്ചാൽ മാത്രം പ്ര
സാദിക്കുന്നവരായിട്ടു്. പുത്രി ഇഫിജനിെയ ബലിക
ഴിക്കണെമന്നു് ആർെത്തമിസ് േദവി ആവശ്യെപ്പ
ട്ടു. യേഹാവയാെണങ്കിൽ അബ്രഹാമിെന്റ ഏക
പുത്രനായ ഇസഹാക്കിെന കിട്ടണെമന്നു ശഠിച്ചു.
ചില തത്ത്വസംഹിതകളുമിങ്ങെനയാണു്. ജീവിതം
ൈവരുദ്ധ്യാത്മകമാണു്. അതുെകാണ്ടു സംഘട്ടന
ങ്ങൾ കൂടിേയ കഴിയൂ. എേപ്പാെഴങ്കിലും മനുഷ്യൻ
മടിയനായി സംഘട്ടനങ്ങളിൽനിന്നു് ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കു
കയാെണങ്കിൽ, േനതാവിെന്റ ചുമതലയാണു് കുെറ
സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകെയന്നതു്. അതിനിട
യിൽ രണ്ടുേപർ മരിച്ചാലും നഷ്ടമില്ല. ജീവനുള്ള
ഒരു ഭടെനക്കാേളെറ വിലയുള്ളതാണു് ത്യാഗമനു
ഷ്ഠിച്ചു മരിച്ച ശവം. രണ്ടാമേത്തതിെന പുണ്യവാ
നാക്കാം. കുെറ രക്തസാക്ഷികളുെണ്ടങ്കിൽ ഒരു
തത്ത്വം സ്ഥിരീകൃതവുമായി. ഇനി മെറ്റാന്നുകൂടിയു
ണ്ടു്. രക്തസാക്ഷികളില്ലാത്ത തത്ത്വങ്ങെളല്ലാം
കളവാണു് ! പേക്ഷ, ഇതിലും വലിയ കഴെമ്പാന്നു
മില്ല. സൂര്യൻ കിഴക്കാണുദിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, ഈ
സത്യം സ്ഥാപിക്കാൻേവണ്ടി യാെതാരു മനുഷ്യനും
േപാലീസുകാരുെട ഇടിെകാണ്ടിട്ടില്ല. അതുെകാ
ണ്ട് അതു കളവാെണന്നു വരുന്നില്ലേല്ലാ. ഭക്ത ടാർ
സൻ എന്ന തമിഴ്ചിത്രം കാണാൻ തിക്കിക്കൂടിയ
ജനങ്ങളിൽ മൂന്നുേപർ െഞങ്ങി മരിക്കുകയും അഞ്ചു
േപർ േബാധശൂന്യരാകയും െചയ്തു എന്നിരിക്കെട്ട.
ആ തമിഴുചിത്രം നല്ലതാെണന്നു് അതുെകാണ്ടു െത
ളിയുന്നുെവന്നാരും പറയുകയില്ലേല്ലാ. ചുരുക്കിപ്പറ
ഞ്ഞാൽ കുെറ ആളുകൾ ഒരു കാര്യത്തിനുേവണ്ടി
മരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു മറ്റുള്ളവർ അതിെന ആദരി
ക്കണെമന്നില്ല. അവർ െതറ്റിദ്ധാരണയുെട ഇരക
ളാെണന്നുവരാം. വരാൻ േപാകുന്ന ത്യാഗം അവർ
അറിഞ്ഞിരുന്നിെല്ലന്നുതെന്നയും വരാം. അവരുെട
ആത്മാർത്ഥതെയ േചാദ്യം െചയ്യാെത തെന്ന അവ
രുെട വിശ്വാസെത്ത നിേഷധിക്കാം.
മാതൃഭൂമി വാരിക 19 ഒേക്ടാബർ 1952.
ധിക്കാരിയുെട കാതൽ 1955.
□

സി. െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു
ന്നു സി. െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത
ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.
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

