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ആേരാഗ്യവും നീതിയും

ഒരു അവസ്ഥെയ വിവരിക്കുന്ന പദമല്ല ആേരാഗ്യം.
ഒരു അവസ്ഥയുെട അഭികാമ്യതെയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന
പദമാണു് അതു്. ഒരു ഉത്തമമാതൃകെയ നിർമ്മി�
ക്കുന്ന സംകൽപനങ്ങളും വാസ്തവികമായ അവ�
സ്ഥകെള വിവരിക്കുന്ന സംകല്പനങ്ങളും തമ്മിൽ
വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടു്. എന്നുതെന്നയല്ല ഉത്തമമാതൃക
ഒരു സാധാരണതെയ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ടു്.
അതായതു് സാധാരണ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ശരീ�
രത്തിെന്റ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണെമന്നാണു്
പ്രതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതു് എന്നു്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ
സാധാരണത, അങ്ങെന തിരിച്ചറിയെപ്പടുേമ്പാൾ,
ജനങ്ങൾ പിൻതുടരാൻ ശ്രമിേക്കണ്ടതായ ഒരു
ഉത്തമമാതൃകയാണു്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ആേരാ�
ഗ്യം നിേഷധാത്മകമായി നിർവ്വചിക്കെപ്പട്ട ഒരു
സാമാന്യമാതൃകയാണു്.

ക്ലിനിക്കൽ െമഡിസിൻ
എന്നേപരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന
വിഭാഗത്തിെന്റ വാണിജ്യവ�
ത്കരണത്തിൽ, അതിെന്റ
സമഷ്ടിെയ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കാത്തി�
ടത്തു്, ഇതു് ഇേപ്പാൾതെന്ന
പ്രകടമാണു്. ഉദാഹരണത്തി�
നു്, െപാതു ആേരാഗ്യെത്ത
ആദരണീയമായ ഒരു വിജ്ഞാ�
നശാഖയാേക്കണ്ട വിഭവങ്ങൾ
ഒഴുകാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നു.
അേതസമയം, ആധുനിക
ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അന്തർ�
ലീനമായ വ്യക്തിവത്കരണം
േപാഷകാഹാരക്കുറവുേപാ�
ലുള്ള പ്രശ്നങ്ങെള െവറും
ചികിത്സാസംേകതങ്ങളിലൂെട
മാത്രം േനാക്കികാണുന്നു.

േരാഗങ്ങളുെട അഭാ�
വം എന്ന ആേരാഗ്യ�
െത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഈ
നിർവ്വചനം ധനാത്മ�
കമല്ല (േപാസിറ്റീവല്ല).
ഇംഗ്ലീഷിെല ‘െഹൽ�
ത്ത്നു് ’ തുല്യമായ സം�
സ്കൃതത്തിെല ‘ആേരാ�
ഗ്യ’വും മലയാളത്തി�
െല ആേരാഗ്യം എന്ന
പദവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന�
തു് േരാഗമില്ലാത്ത ശാ�
രീരികാവസ്ഥേയയാ�
ണു്. ഇപ്രകാരം നിേഷ�
ധാത്മകമായി നിർവ്വ�
ചിക്കെപ്പട്ട ആേരാഗ്യം

ചികിത്സാസംബന്ധിയായ ഒരു സംകല്പനമാണു്.
അതുെകാണ്ടുതെന്ന അതിെന്റ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരു
വ്യക്തിയുെട യഥാർഥ േക്ഷമാവസ്ഥെയ ഉൾെക്കാ�
ള്ളുന്നില്ല. മറിച്ചു് ആേരാഗ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ധനാത്മ�
കമായ, നിേഷധാത്മകമല്ലാത്ത, നിർവ്വചനം, ചില
ധനാത്മകമായ വിേശഷണങ്ങൾ, ആേരാഗ്യെത്ത
നിർമ്മിക്കുന്നതായി വിഭാവനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. അത്ത�
രം വിേശഷണങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവ ഒരു സമൂഹ�
ത്തിെന്റ മൂല്യങ്ങളുെട ഒരു ഭാഗമായി രൂപെപ്പട്ടിട്ടു�
മുണ്ടാകും. ഇതു് ആേരാഗ്യസംകല്പെത്ത സാമാന്യ�
മായ ആനുഭവിക അേന്വഷണങ്ങൾക്കു് േയാജിച്ചത�
ല്ലാതാക്കുന്നു. പല പ്രകാരത്തിലും ആേരാഗ്യം ഒരു
സമുദായം ജീവിതം ആചരിച്ചുേപാരുന്നതിെന പൂർ�
വ്വകല്പന െചയ്യുന്നുണ്ടു്. മറ്റുവാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ,
ആേരാഗ്യപ്രവർത്തനങ്ങളായി തിരിച്ചറിയെപ്പടുന്ന
കാര്യങ്ങൾക്കു് സാമൂഹ്യമായ ഒരു ഉറവിടമാണുള്ള�
തു്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ആ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിബന്ധങ്ങേളാടു് പ്രതികരി�
ക്കുന്നതായിരിക്കും ആേരാഗ്യസംകല്പം. നിലനിൽ�
ക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രേയാഗങ്ങളുെട ആെകത്തുക�
േയാടു് ആേപക്ഷികമാണു് ആേരാഗ്യം എന്നു് വീക്ഷി�
ക്കുേമ്പാൾ എങ്ങെനയാണു് അത്തരം സാമൂഹിക�
പ്രേയാഗങ്ങിളിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതികർത്താ�
ക്കൾ സ്വയം പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നതു് എന്ന േചാ�
ദ്യം ഉയരും. ഇങ്ങെനയുള്ള സ്വയം പ്രതിനിധാന�
ങ്ങെള, ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ നിർണ്ണയിക്കുന്ന
ശക്തിബന്ധങ്ങെള, നിർമ്മിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന തു�
ടർപ്രക്രിയയായും അേതസമയം അതിെന്റ പരിണ�
തഫലമായും വീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്. ഇതു് സ്ഥിതി�
വിവരക്കണക്കുകെള ഒരു രാജ്യത്തിെന്റ ആേരാഗ്യ�
പരമായ സ്ഥിതിവിേശഷെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന
ഒരു അപര്യാപ്തമായ വിവരണമാക്കുന്നു.

ആധുനിക ചികിത്സാവ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്ക�
െപ്പടുന്ന അറിവു് അതിെന സംരക്ഷിക്കുന്നവരുെട
താൽപര്യങ്ങളിൽനിന്നു് ഏെറക്കുെറ സ്വതന്ത്രമാ�
െണങ്കിലും ഈ അറിവു് ചികിത്സാസംപ്രദായത്തി�
േലയ്ക്കു് ഉദ്ഗ്രഥിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട തീരുമാ�
നങ്ങൾ എടുക്കുന്നതു് ഈ േമഖലയിൽ ആധിപ�
ത്യമുള്ള പ്രതികർത്താക്കൾ ആണു്. ക്ലിനിക്കൽ
െമഡിസിൻ എന്നേപരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന വിഭാ�
ഗത്തിെന്റ വാണിജ്യവത്കരണത്തിൽ, അതിെന്റ
സമഷ്ടിെയ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കാത്തിടത്തു്, ഇതു് ഇേപ്പാൾ�
തെന്ന പ്രകടമാണു്. ഉദാഹരണത്തിനു്, െപാതു
ആേരാഗ്യെത്ത ആദരണീയമായ ഒരു വിജ്ഞാ�
നശാഖയാേക്കണ്ട വിഭവങ്ങൾ ഒഴുകാൻ മടിച്ചു
നിൽക്കുന്നു. അേതസമയം, ആധുനിക ൈവദ്യശാ�
സ്ത്രത്തിൽ അന്തർലീനമായ വ്യക്തിവത്കരണം
േപാഷകാഹാരക്കുറവുേപാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങെള െവറും
ചികിത്സാസംേകതങ്ങളിലൂെട മാത്രം േനാക്കികാ�
ണുന്നു. ആേരാഗ്യത്തിെന്റ ഉപേഭാഗവത്കരണം
എെന്നാെക്ക വിളിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുെട ഫലമാ�
യി പാവെപ്പട്ടവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ആധുനിക ൈവ�
ദ്യശാസ്ത്രത്തിെന്റ വ്യക്തിവത്കരണപ്രവണതയും
ആധുനികസമ്പദ്  വ്യവസ്ഥയുെട ഉപേഭാഗവത്ക�
രണപ്രവണതയും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടതാണു്.
അതുെകാണ്ടുതെന്ന സമൂഹത്തിൽ നടപ്പിലുള്ള
അനീതിയും അസമത്വവും ആേരാഗ്യേമഖലയിലും
പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാേന്റഡിനു്
അനുസൃതമായിേപ്പാലും
സമൂഹത്തിെല ഒരു വലിയ
വിഭാഗത്തിനു് ആേരാഗ്യം
പുലർത്താനുള്ള വിഭവങ്ങൾ
നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നതു് കാ�
ണുേമ്പാൾ ആേരാഗ്യശാസ്ത്രം
നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ�
പ്രേയാഗങ്ങേളാടു് സമരസ�
െപ്പട്ടാണു് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്
എന്നാണു് േതാന്നുക. ജനാ�
ധിപത്യം ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ
ഭരണമായി നിർവ്വചിക്കെപ്പ�
ടുന്നതുെകാണ്ടു് നിലവിലുള്ള
സ്ഥിതിവിേശഷം അനിവാര്യമാ�
യും ഒരു വിേരാധാഭാസമാണു്.

ജനാധിപത്യപരെമന്നു്
പ്രതിജ്ഞാപൂർവ്വം
പറയുന്ന ഒരു സാ�
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ
ഘടനാപരമായി
നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട
എെന്തങ്കിലും കാ�
രണങ്ങളാൽ കുേറ
േപർക്കു് ആേരാഗ്യ�
വുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
കാര്യങ്ങളിൽ പെങ്കടു�
ക്കാനാവുന്നിെല്ലങ്കിൽ
അവിെട അനീതി�
യുെണ്ടന്നു് വ്യക്തം.
ആേരാഗ്യെത്തക്കു�
റിച്ചുള്ള അേങ്ങയറ്റം വ്യക്തിവത്കൃതമായ ആശ�
യം അനീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നതല്ല പ്രശ്നം.
മറിച്ചു്, ആധുനിക ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്ന
ആേരാഗ്യെത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ
നിറേവറ്റെപ്പടുന്നതിൽനിന്നു് മനുഷ്യെര സാംസ്കാ�
രികവും സ്ഥാപനപരവും സാമ്പത്തികവും ആയ
പലതരം അവസ്ഥാവിേശഷങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ
തടയുേമ്പാൾ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നീതി െചയ്യു�
ന്നുേണ്ടാ എന്നതാണു്. ആേരാഗ്യം സാമൂഹ്യമായി
നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നതാണു് എന്നു പറയുന്നതിനു്
സമമല്ല ഇതു്. ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാേന്റഡിനു് അനുസൃ�
തമായിേപ്പാലും സമൂഹത്തിെല ഒരു വലിയ വിഭാ�
ഗത്തിനു് ആേരാഗ്യം പുലർത്താനുള്ള വിഭവങ്ങൾ
നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നതു് കാണുേമ്പാൾ ആേരാഗ്യശാ�
സ്ത്രം നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യപ്രേയാഗങ്ങേളാടു്
സമരസെപ്പട്ടാണു് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് എന്നാണു്
േതാന്നുക. ജനാധിപത്യം ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ ഭരണ�
മായി നിർവ്വചിക്കെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടു് നിലവിലുള്ള
സ്ഥിതിവിേശഷം അനിവാര്യമായും ഒരു വിേരാധാ�
ഭാസമാണു്.

എങ്കിലും, നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�
െട ഘടനാപരമായ ഗുണധർമ്മം എല്ലാവർക്കും
ആേരാഗ്യം എന്ന ലക്ഷ്യം നടപ്പാക്കുന്നതിനു് േദാ�
ഷകരമാേണാ അല്ലേയാ എന്നുള്ളതു് വ്യത്യസ്ത�
മായ ഒരു േചാദ്യമാണു്. സ്വന്തം കർതൃത്വങ്ങൾ പു�
നഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതടക്കമുള്ള മനുഷ്യപ്രതികർത്താ�
ക്കളുെട സാമൂഹികപ്രേയാഗങ്ങൾ ആേരാഗ്യാവ�
സ്ഥയ്ക്കു് ഏെതങ്കിലും തരത്തിൽ സംഭാവന െചയ്യു�
േമാ എന്നും അറിയില്ല. ഈ േചാദ്യങ്ങൾക്കു് ആവ�
ശ്യം വർഗ്ഗം, സമുദായം, ലിംഗപദവി, പ്രായം, ഭൗ�
തികമായ ഇടം, എന്നിവയ്ക്കു് കുറുെകയുള്ള സാമൂ�
ഹികപ്രേയാഗങ്ങളിേലയ്ക്കു് ഇറങ്ങി െചന്നിട്ടുള്ള വി�
ശദമായ അേന്വഷണങ്ങളാണു്. ഈ പ്രേയാഗ�
ങ്ങളും അതിൽ ഉൾെപ്പട്ടിട്ടുള്ള പ്രതികർത്താക്കളു�
െട ആേരാഗ്യാവസ്ഥയുമായുള്ള കാര്യകാരണബ�
ന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് അക�
ത്തും സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുമുള്ളതുമായുള്ള വ്യ�
വഹാരങ്ങൾ പരിേശാധിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഈ സന്ദ�
ർഭത്തിലാണു് ആേരാഗ്യാവസ്ഥെയ േരഖെപ്പടുത്തു�
ന്നതിലും അപഗ്രഥിക്കുന്നതിലും നീതി എന്ന സംക�
ല്പം മുഖ്യമാവുന്നതു്. കാരണം സ്ഥാപനങ്ങളുെട ചിട്ട�
െപ്പടുത്തലുകളിൽ സ്വധർമ്മങ്ങളും അവകാശങ്ങളും
പ്രാപ്തമാക്കലാണു് നീതി. പ്രതികർത്താക്കൾ തമ്മി�
ലുള്ള പരസ്പര വ്യവഹാരമാണു് പലതരം സ്ഥാപന�
ങ്ങെള പുനരുത്പാദിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി മുഴുവൻ
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ പുനരുത്പാദിപ്പിക്കുയും െച�
യ്യുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് ശാരീരികവും മാനസികവു�
മായ വിഭവങ്ങെള ഒരു വിഭാഗം പ്രതികർത്താക്കൾ
ഏെതങ്കിലും തരത്തിൽ തട്ടിെയടുത്താൽ ആ സ്ഥാ�
പനത്തിെന്റ ഘടനയുെട സമതുലിതാവസ്ഥ ആ
വിഭാഗത്തിനു് അനുകൂലമായി െചരിയും. അേതസ�
മയം അതിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന ബാക്കിയുള്ള പ്രതികർ�
ത്താക്കളുെട മൗനസമ്മതമില്ലാെത സ്ഥാപനങ്ങൾ�
ക്കു് പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റില്ല.

ഗേവഷണഉപായങ്ങൾ

സാമൂഹികമായി ഒറ്റെപ്പട്ട
സമുദായങ്ങൾ സമൂഹത്തിെന്റ
ഓരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടു് ആധുനികസൗകര്യങ്ങൾ
ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വാസ്തവ�
ത്തിൽ പിേന്നാക്കമാണു്. ഈ
അവസ്ഥ സാമ്പത്തികമായ
പിേന്നാക്കാവസ്ഥയിൽനിന്നു്
സംകല്പനപരമായി വ്യത്യസ്ത�
മാണു്. എങ്ങെനയായാലും
ഈ രണ്ടു് പരിതഃസ്ഥിതിയിലും
ആേരാഗ്യമാണു് േമാശമാ�
യി ബാധിക്കെപ്പടുന്നതു്.

സാമൂഹികമായി പി�
േന്നാക്കം നിൽക്കു�
ന്ന വിഭാഗമായി കരു�
തെപ്പടുന്നവരുെട
ആേരാഗ്യാവസ്ഥ
പരിേശാധിക്കലാണു്
ഗേവഷേണാപായ�
ത്തിെല ആദ്യെത്ത
നടപടി. അത്തരം
ഒരു പരിേശാധന
സാംസ്കാരികമായ ഒറ്റ�
െപ്പടലും ആേരാഗ്യപര�

മായ കഷ്ടസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത ശ്രദ്ധ�
യിൽ െകാണ്ടുവരും. കൂടാെത ആേരാഗ്യസംസ്കാര�
ത്തിെന്റ ബലതന്ത്രങ്ങേളയും െവളിെപ്പടുത്തും. സാമൂ�
ഹികമായി ഒറ്റെപ്പട്ട സമുദായങ്ങൾ സമൂഹത്തിെന്റ
ഓരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ആധുനികസൗ�
കര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ
പിേന്നാക്കമാണു്. ഈ അവസ്ഥ സാമ്പത്തിക�
മായ പിേന്നാക്കാവസ്ഥയിൽനിന്നു് സംകല്പനപ�
രമായി വ്യത്യസ്തമാണു്. എങ്ങെനയായാലും ഈ
രണ്ടു് പരിതഃസ്ഥിതിയിലും ആേരാഗ്യമാണു് േമാശ�
മായി ബാധിക്കെപ്പടുന്നതു്. രണ്ടു മുനകളുള്ളതാണു്
ഈ ഗേവഷണ പദ്ധതി. ആദ്യമായി ഒരു േഗാത്ര�
സമുദായെത്ത തിരെഞ്ഞടുക്കും. അവരുെട ആേരാ�
ഗ്യാവസ്ഥയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സാമൂഹികവും സാ�
മ്പത്തികവുമായ അവസ്ഥകെള വിശദമായി പരി�
േശാധിക്കാനും കൂടാെത ആേരാഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ
അവെര സ്വയം മുൻൈകെയ്യടുക്കലിനു് തയ്യാറാക്കാ�
നുമാണു് ഉേദ്ദശ്യം. േഗാത്രൈവദ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
അവരുെട പാരമ്പര്യെത്ത നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു�
തെന്ന ഈ പദ്ധതി നരവംശശാസ്ത്രപരമായ ഗേവ�
ഷണേത്തയും സമുദായ വികസനപ്രവർത്തനേത്ത�
യും േകാർത്തിണക്കും. വസ്തുതകൾ /വിവരങ്ങൾ
േശഖരിക്കുന്നതിലും അവെയ ൈസദ്ധാന്തികമായ
കാഴ്ചപ്പാടിൽ വാർെത്തടുക്കുന്നതിലും സാമൂഹ്യശാ�
സ്ത്രത്തിെന്റ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അടുത്തകാലത്തു�
ണ്ടായ വികാസങ്ങെളെയാെക്ക ഉപേയാഗെപ്പടു�
ത്തുകയും െചയ്യും. അേതസമയം ഗേവഷണെത്ത
സർഗ്ഗാത്മകമായ സാമൂഹിക േസവനവുമായും കൂട്ടി�
യിണക്കും. പ്രസ്തുത സമുദായത്തിനു് സമുദായത്തി�
േന്റതായ ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സഹായി�
ക്കുക എന്നു മാത്രമായി സാമൂഹികേസവനത്തിെന്റ
കർമ്മപരിധി കുറച്ചാണു് ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരി�
ക്കുക.

(1996-ൽ സമർപ്പിച്ച ഗേവഷണ പദ്ധതിയുെട ചുരുക്കം.)

ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നു് വിവർത്തനം: മുകുന്ദനുണ്ണി.
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നിസാർഅഹമ്മദ്
നിരവധി േലഖനങ്ങൾ, േപരു് െവയ്ക്കാത്ത
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ… ഇവയിലൂ�
െട പ്രസരിച്ച അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തകൾ
ഇന്നെത്ത ബൗദ്ധിക േലാകത്തു്, പ്രേത്യ�
കിച്ചും േകരളത്തിെന്റ, വ്യക്തതയുെട െവളിച്ചമായി നില�
നില്ക്കുന്നു.
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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

