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വിഡ്ഢികളുെട സ്വർഗ്ഗം
ഓേരാന്നിനും ഓേരാ ഉപന്യാസം അർഹിക്കുന്ന
ആറു െചറുകഥകൾ ഒരുമിച്ചു േചർത്തതാണു് ‘വിഡ്ഢി
കളുെട സ്വർഗ്ഗം’. വിവിധ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റിയാണു്
അവ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. എങ്കിലും അവെയ്ക്കല്ലാം
െപാതുവായി ഒരു സവിേശഷതയുണ്ടു്. അതു ശ്രീ.
ബഷീറിെന്റ സ്വന്തമായ വീക്ഷണഗതിയാണു്. ‘സ്വ
ന്തമായ’ എന്നു പറയാൻ കാരണമുണ്ടു്. ഇന്നുവെര
അേനകം േപർ േലാകത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്: ചിന്തി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ കുെറെയാെക്ക ശ്രീ. ബഷീർ മന
സ്സിലാക്കുകയും െചയ്തു. എങ്കിലും, അതിൽ ഏതി
െന്റെയങ്കിലും ഒരു കാർബൺ പതിപ്പു് വിഴുങ്ങുന്ന
തുെകാണ്ടു മാത്രം തൃപ്തിെപ്പടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ല
ബഷീറിനുള്ളതു്. ശരിേയാ െതേറ്റാ ആയിെക്കാള്ള
െട്ട, സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുെട ചിന്താഗ
തിേയാടു തട്ടിച്ചുേനാക്കിയിട്ടു് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനു
മാനം മാത്രേമ ബഷീറിനു സ്വീകാര്യമാവൂ. അെതാ
ന്നും ഒരു പുതിയ തത്ത്വശാസ്ത്രമാെണന്നു് ബഷീറിനു
ഭാവവുമില്ല. അതുെകാണ്ടാണു് വീക്ഷണഗതി എന്നു
പറയാനിടയായതു്. ഈ ചിന്താഗതിയുെട അടി
സ്ഥാനക്കല്ലു് വ്യക്തികൾക്കുണ്ടായിരിേക്കണ്ട ഉത്ത
രവാദേബാധമാണു്. വ്യക്തി എന്നവാക്കു േകൾ
ക്കുേമ്പാേഴക്കും വിറളി പിടിക്കുന്നവർ ഇേപ്പാൾ
ബഷീറിെന്റ േനേര വിരൽ ചൂണ്ടും. ‘കേണ്ടാ ഞാൻ
പറഞ്ഞിേല്ല?’ എന്ന സർവ്വജ്ഞഭാവത്തിൽ േചാ
ദിക്കുകയും െചയ്യും. ആ ബഹളത്തിെന്റെയല്ലാം
സംഗ്രഹം ഇതാണു്; ബഷീർ സമുദായഘടനെയ
കാണാത്ത ഒരു ഇൻഡിവിഡ്വലിസ്റ്റാണു്. സാമൂഹ്യ
ഘടനയ്ക്കു വ്യക്തികളുെട സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൽ
ഉള്ള പങ്കു്: അേദ്ദഹം അറിയായ്കയല്ല; അംഗീകരി
ക്കായ്കയുമല്ല. എന്നാൽ, സ്വന്തമായി വ്യക്തിയായ
മനുഷ്യൻ കാണിച്ചുകൂട്ടുന്ന െതറ്റുകൾെക്കല്ലാം സാ
മൂഹ്യഘടനയുെടേമൽ ഉത്തരവാദിത്വം െവച്ചുെകട്ടു
ന്ന ഏർപ്പാടു് അേദ്ദഹം െവറുക്കുന്നുെവന്നു മാത്രം.
സാമൂഹ്യഘടന മാറാെതതെന്ന, ഇന്നെത്ത മനു
ഷ്യൻ കുേറക്കൂടി ഹൃദയാലുത്വേത്താടുകൂടി പ്രവർത്തി
ച്ചാൽ, േലാകം കുേറക്കൂടി സഹനീയമായിത്തീരും
എന്നു ബഷീർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അേനകമായ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ അനുഭവങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത അതാണു്
പഠിപ്പിച്ചതു്. 1931-െല നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
വും, രക്തേലഖനേക്കസും, തിരുവിതാംകൂർ സമര
വും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു്, അധികാരത്തിൽ കയറിയ
േകാൺഗ്രസ്സുകാരേനയും മാക്സിം േഗാർക്കിെയ പിടി
ച്ചാണയിട്ടു് േകശവേദവിെന വഞ്ചകൻ എന്നു വിളി
ക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിേനയും കാണുേമ്പാൾ ബഷീറിനു
േതാന്നിേപ്പാകയാണു്, മനുഷ്യൻ വ്യക്തിയായിട്ടുകൂടി
അല്പെമാന്നു നന്നാേയ തീരു എന്നു്. ഈ വീക്ഷണ
മാണു് ‘വിഡ്ഢികളുെടസ്വർഗ്ഗ’ത്തിെന്റ പുറകിൽ ഉള്ള
തു്. നിങ്ങൾ അതിെന ഒരു മതഭ്രാെന്തന്നു േവണെമ
ങ്കിൽ വിളിച്ചുെകാള്ളു. ബഷീർ അത്തരം പദക്കസർ
ത്തുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വിവരമില്ലാത്തവൻ
അഭിപ്രായം പറയുന്നതു േകട്ടാൽ േക്ഷാഭിക്കാതിരി
ക്കാൻ മാത്രം ബഷീർ പാകംവന്നിട്ടുണ്ടു്. തെന്റ ചുറ്റു
മുള്ളവരിൽ ഒരു നല്ല പങ്കു് വിഡ്ഢികളുെട സ്വർഗ്ഗത്തി
ലാണു് ജീവിക്കുന്നെതന്നും അേദ്ദഹത്തിന്നഭിപ്രാ
യമുണ്ടു്. വിഡ്ഢികളുെട സ്വർഗ്ഗെമന്ന ആ കഥയിെല
േസ്നഹിതന്മാെര േനാക്കുക. അവിവാഹിതന്മാരു
െട ഏതു േലാഡ്ജിലും കാണാൻ കഴിയും അത്തരം
തത്ത വളർത്തുകാെര. അവർ സൃഷ്ടിക്കാത്തേതാ
അവർ വിശ്വസിക്കാത്തേതാ ആയ ഒരു സദാചാ
രസ്വർഗ്ഗത്തിലാണവർ ജീവിക്കുന്നതു്. ആഗ്രഹ
ങ്ങെള ഒതുക്കി കപടേവഷവുമണിഞ്ഞു് അങ്ങിെന
ആചാരപ്പാവകളായി കഴിയുകയാണവർ. മറുവശ
വും ബഷീറിെന ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ബഷീറിെന്റ
നായകൻ ആ പാഴ്ക്കുടിലിൽനിന്നു് ഓടുകയാണു്. ശ്രീ.
െപാൻകുന്നത്തിെന്റ കഥാപാത്രെത്തേപ്പാെല േരാ
ഗം ഭയെപ്പട്ടല്ല; ആ വിളറിയ പിഞ്ചുൈപതങ്ങളുെട
കാഴ്ച കണ്ടു ഹൃദയം െനാന്തിട്ടു്. ഈ രണ്ടു അനുഭവ
ങ്ങൾെകാണ്ടു ബഷീറിനു ഒന്നു പറയാനുണ്ടു്. ഇന്നു
ൈലംഗിക സദാചാരെത്തപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ടു ചിന്താ
ഗതികളും അതിെന േപ്രതെത്തേപ്പാെല ഭയെപ്പട്ടു
വികാരങ്ങൾ അമർത്തുന്ന മഠത്തിെല ഏർപ്പാടും,
അതിെന െവറും മൃഗീയേഭാഗേലാലുപതയായി തരം
താഴ്ത്തുന്നതും െതറ്റാെണന്നു്. അഥവാ ഈ വിഷയ
ത്തിൽ നാം ഒരു വിഡ്ഢികളുെട സ്വർഗ്ഗത്തിലാണു്
കഴിയുന്നെതന്നു്.
രണ്ടാമെത്ത കഥയായ ‘പൂവമ്പഴം’ ശക്തിയായ
ആേക്ഷപെത്ത ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്ന ഒന്നാണു്.
ബഷീറിെന പിന്തിരിപ്പൻ മുദ്രയടിേച്ച അടങ്ങു എന്നു്
വ്രതെമടുത്തിട്ടുള്ളവരുെണ്ടങ്കിൽ ഇതാ ഒരു കരുകൂ
ടി. ബഷീർ സ്ത്രീെയ അധിേക്ഷപിക്കുന്നു. അബ്ദുൽ
കാദർ സാഹിബ് അല്പം ബലപ്രേയാഗം െചയ്യു
േമ്പാൾ മാത്രേമ ജമീലബീബി ചാപല്യങ്ങൾ കള
ഞ്ഞു് ഒരു ഭാര്യയായിത്തീരുന്നുള്ളു. മാേസാക്കിസ
ത്തിെന്റ ഒരുദാഹരണമായിട്ടും മറ്റും ശ്രീ. ബഷീർ
ഈകഥ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് എനിക്കു് േതാന്നുന്നി
ല്ല. സ്ത്രീയും പുരുഷനും സമമായിരിക്കുന്നതിൽ ബഷീ
റിനു് വിേരാധമില്ല. പേക്ഷ, ഇന്നു്, യുഗയുഗാന്തര
ങ്ങളായിട്ടുള്ള പുരുഷേമധാവിത്വത്തിെന്റ ഫലമായി
സ്ത്രീയുെട തലയിൽ നിലാവു് മാത്രമാണു് ഉള്ളതു്.
ജമീലബീബി ഒരു ‘െസാൈസറ്റി േലഡി’യാണു്. മറ്റു
െസാൈസറ്റി േലഡികെളേപ്പാെല അവരും ഒരു
ചിത്രശലഭമാണു്. അവർക്കു് ഒരു പരിവർത്തനം
വരുത്തുവാനുള്ള കഷായമാണു് ബഷീറും അബ്ദുൽ
കാദർ സാഹിബും കൂടി െകാടുക്കുന്നതു്. അതിൽ
നാം തലയിേടണ്ട. ഏതു വിവാഹത്തിലും അത്ത
രെമാരു െചറിയ സമരം ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടു്. രണ്ടു
വ്യക്തികളുെട വ്യക്തിത്വം തമ്മിൽ അലിഞ്ഞു േച
രുന്നതിനുമുമ്പായി നടേക്കണ്ട ഒരു സംഘട്ടനമാ
ണിതു്. അതു കഴിഞ്ഞു് അവർ വിവാഹേമാചനം
നടത്തിെയേന്നാ ആെരങ്കിലും മേറ്റയാളിെന്റ അടിമ
യായിത്തീർന്നുെവേന്നാ അല്ല ബഷീർ പറയുന്നതു്;
ജമീലബീബി അെഞ്ചട്ടു െപറ്റുെവന്നാണു്. ചുരുക്കി
പ്പറഞ്ഞാൽ, അവളുെട പണത്തിലും യത്നത്തിലും
ഭ്രമിച്ച ഒരു ‘തുപ്പലുവിഴുങ്ങി’െയയായിരുന്നില്ല ജമീ
ലബിബിക്കാവശ്യം. അവെള പിടിച്ചടക്കാൻ കഴി
വുള്ള, തേന്റടമുള്ള ഒരു ഭർത്താവിെനയായിരുന്നു.
അങ്ങിെന അവർ രണ്ടുേപരുേടയും വ്യക്തിത്വം പൂർ
ണ്ണത പ്രാപിച്ചുെകാണ്ടു് തെന്ന അവർ േയാജിച്ചു.
അങ്ങിെന ‘ശുഭ’െമഴുതുകയും െചയ്തു.
ഈ ലക്ഷ്യേത്താടുകൂടിത്തെന്നയാണു് ‘ആദ്യെത്ത
ചുംബന’െമന്ന കഥയും എഴുതിയിട്ടുള്ളതു്. ജീവിതം
സുഖകരമാകണെമങ്കിൽ ചില വിശ്വാസങ്ങെളല്ലാം
േവണം. പല വാലുേപായ കുറുക്കന്മാരും േലാകത്തു
ള്ള െപണ്ണുങ്ങെളല്ലാം േവശ്യകളാെണന്നു് (സ്വന്തം
ഭാര്യെയാഴിച്ചു് ) സ്ഥാപിക്കാൻ ഫ്രയിഡിെനേയാ
മേറ്റാ േതടിേപ്പാകുന്നതു് കാണാം. ഫിസിക്സ്, െക
മിസ്ട്രി മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളും െവളിച്ചത്തിൽ േനാ
ക്കിയാൽ ഒരു ചുംബനത്തിെലന്താണുള്ളതു് ഇത്ര
നിരർത്ഥകമായിട്ടും േകാടാനുേകാടി മനുഷ്യർ അതി
നുേവണ്ടി എന്തപമാനവും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാ
കുന്നുണ്ടു്. അേപ്പാൾ അതിെലേന്താ ഒരു സുഖമു
ണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങിെന, ലഭിച്ച ഒന്നു് പ്രഥമമ
ല്ല, ദ്വിതീയമാണു് എന്നു് സ്ഥാപിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്
അയാൾേക്കാ േലാകത്തിേനാ എന്തു പ്രേയാജനമാ
ണുണ്ടാകുന്നതു് ? അപവാദം “മുഴുവൻ സമയ പ്രവർ
ത്തനമാക്കി”െക്കാണ്ടു നടക്കുന്നവെര ഒന്നു് മുഖത്തു
െതാഴിച്ചുവിടുകയാണു് ശ്രീ. ബഷീർ ഈ കഥെകാ
ണ്ടു് െചയ്യുന്നതു്.
താനും രക്തേലഖനേക്കസിെല പ്രതിയാെണന്നു
സ്ഥാപിച്ചു് രേണ്ടക്കർ വനം യാതനയ്ക്കു് പ്രതിഫലമാ
യി പറ്റാൻ േവണ്ടിയല്ല ബഷീർ ആ കടൽപുറെത്ത
കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു്. േപ്രതകഥകേളാടുള്ള മമ
തെകാണ്ടുമല്ല. അതിവിരുദ്ധെമന്നു് കരുതെപ്പടുന്ന
രണ്ടു വികാരങ്ങൾ കാമവും രാഷ്ട്രീയേബാധവും, ഒേര
ഹൃദയത്തിെന്റ േകാളിളക്കത്തിൽനിന്നു് ഒരു സമ
യത്തു് കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞു് പുറത്തുവരുന്നതാെണന്നു് ആ
കഥയിൽനിന്നു് കാണാം. മനുഷ്യമനസ്സിെന്റ ഗൂഢ
പ്രവർത്തനങ്ങളിേലയ്ക്കു് ഒെന്നത്തിച്ചുേനാക്കാനുള്ള
ഒരു പരിശ്രമമാണു് ഈ കഥയിൽ കാണുന്നതു്. ആ
സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു കയറിവന്ന സ്ത്രീരൂപെത്തേപാ
െല ഒരു വ്യാേമാഹമാണു് രാഷ്ട്രീയപരിപാടികൾ
എന്നു് ബഷറിനു് േതാന്നിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അത്ഭുത
െപ്പേടണ്ട. അനുഭവങ്ങൾ അത്രയധികം േവദനാക
രമായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്.
അവസാനെത്ത രണ്ടു കഥകളും വ്യക്തികളുെട ചി
ത്രീകരണങ്ങളാണു്. ഓേരാന്നിലും ഈ രണ്ടു വ്യ
ക്തികളുണ്ടു്. ധീരനും സത്യസന്ധനുമായ ഒരു രാ
ഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകെന്റ കാല്പാടു് ബഷീറിെന്റ മുമ്പിൽ
െതളിഞ്ഞുമിന്നുകയാണു്. ആ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്ത
കനു് രാഷ്ട്രീയകാര്യം ഒരു ചാണക്യസൂത്രമല്ല, ഒരു
ആദർശമാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണവാർത്ത
േകട്ടേപ്പാൾ ബഷീർ ആ കാല്പാടിനു രൂപംെകാടു
ത്തുെവന്നു മാത്രം. ഒഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന
ആ അസ്ഥിപഞ്ജരം ബഷീറാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തു് അരിക്കുേവണ്ടി പുസ്തക
ക്കച്ചവടക്കാരനായിത്തീരുന്ന കലാകാരൻ. മരണാ
നന്തരം ലഭിക്കുന്ന സ്മാരകങ്ങെളപ്പറ്റി ബഷീറിനു
ബഹുമാനമില്ല. പച്ചച്ചിരിക്കാരായ ആരാധകന്മാേര
യും അേദ്ദഹത്തിനു െപാറുത്തുകൂടാ. അവർക്കുേവ
ണ്ടിയാണു് ആ ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ അേപക്ഷ
എഴുതിെവച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ കലാകാരൻ മനുഷ്യ
െര േസ്നഹിക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, വളെര അധികംേന
രം അവെര കണ്ടുകൂടാ. ആ കാപട്യവും, ക്രൂരതയും,
ഇനി എല്ലാം അേദ്ദഹെത്ത േക്ഷാഭിപ്പിക്കും. ഉട
െന അേദ്ദഹം ഓടുകയായി, ഏകാന്തതയേന്വഷി
ച്ചു്. അങ്ങിെന കുെറേനരം കഴിയുേമ്പാൾ പിന്നീടും
ക്ഷമാശക്തിയുണ്ടാവും. അെല്ലങ്കിൽ, മനുഷ്യവിേദ്വ
ഷിയായിത്തീരും. ആ അസ്ഥിപഞ്ജരം ബഷിറിനു
േവണ്ടി നിങ്ങേളാടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണു്, ‘എെന്റ
കഴിവനുസരിച്ചു് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി പ്രവർ
ത്തിക്കാം, ഞാൻ നിങ്ങെള ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല,
എെന്ന െവറുേത ഉപദ്രവിക്കരുേത.’ ഒരു കലാകാ
രൻ സ്വന്തം േമൽവിലാസമുണ്ടായിക്കൂടാ എന്നു
വിധിക്കുന്നവർ ഇതിേനാടും പ്രതിേഷധിേച്ചക്കും.
അതുെകാെണ്ടന്തു് ? പട്ടി കുരച്ചാലും യാത്രാസംഘം
കടന്നുേപാകും. വായിേച്ച തീരു എന്നു തീർത്തുപ
റേയണ്ട ഒരു കഥാസമാഹാരമാണു് വിഡ്ഢികളുെട
സ്വർഗ്ഗം, അതു ബഷീറിെന വിമർശിക്കാനാെണ
ങ്കിൽകൂടി. പറയുന്നെതന്താെണന്നു മനസ്സിലാക്കി
യിട്ടു് കുറ്റം പറയുകയാണേല്ലാ സൗകര്യം.
വിലയിരുത്തൽ 1951.
□

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

