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പിലാേഗയനിേലാവ്ന
—െതാഴിലാളിയുെട വിധവ

അടപ്പില്ലാത്ത പഴെയാരു അലമാരയുെട മൂന്നാമ�
െത്ത തട്ടിൽ നിന്നാണു് അവെര ഞാൻ വലിെച്ച�
ടുത്തതു്. മാക്സിം േഗാർക്കിയുെട ‘അമ്മ’യിെല പി�
ലാേഗയ നിേലാവ്ന അവരുെട േശ്രഷ്ഠസാന്നിദ്ധ്യം
െകാണ്ടു് എെന്ന അമ്പരപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു�
െവങ്കിലും  വായന പൂർത്തിയാക്കാേനാ മുേന്നാട്ടു്
േപാകാേനാ സാധിച്ചില്ല. പത്തു വയസ്സിൽ എത്തി�
വലിഞ്ഞു അെതടുത്തു തുറക്കുേമ്പാൾ ഇളംചുവപ്പു നി�
റത്തിലുള്ള പുറംചട്ടയിൽ നിന്നു്  അവരുെട മകൻ
ഉരുക്കുമനുഷ്യനായ പാേവൽ വ്ലാേസാവിെന്റ േര�
ഖാചിത്രം മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കു വാ�
യിക്കാൻ ഇനിയും സമയമായിെല്ലന്നു േകട്ടതു െകാ�
ണ്ടാകാം ചില കാഴ്ചകൾ മാത്രം കണ്ടു് പാതിയിൽ
പുസ്തകം അടക്കുകയാണുണ്ടായതു്. എങ്കിലും ഫാക്ട�
റി ൈസറൺ േകൾക്കുേമ്പാൾ ചാരനിറമാർന്ന കൂ�
രകളിൽ നിന്നും  ഭയപ്പാേടാെട പാറ്റകെളേപ്പാെല
നീങ്ങുന്ന െതാഴിലാളികളും ഈർപ്പമുള്ള ചതുപ്പുക�
ളും താമ്രവൃക്ഷങ്ങളും ൈവകുേന്നരങ്ങളിലുള്ള  യുവാ�
ക്കളുെട അർേക്കഡ്യൻ സംഗീതേമളകളും മനസ്സിൽ
തങ്ങി നിന്നു. അതിലുപരി മയമില്ലാത്തവരുെട െപ�
രുമാറ്റങ്ങൾക്കു് സൗമ്യമായ ആതിഥ്യമര്യാദെകാ�
ണ്ട്  പ്രതിവിധി കാണുന്ന ഒരമ്മയും. അവർ സേമാ�
വർ ഒരുക്കാൻ കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രതയും ചായ പക�
രാൻ കാണിച്ച ശുഷ്കാന്തിയും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി ആ
വായനയിൽ േതാന്നി. രണ്ടാം ഭാഗത്തു എത്തുന്ന�
തിനു് മുൻേപ അലമാരയുെട മൂന്നാമെത്ത തട്ടിേലയ്ക്കു്
പിലാേഗയ നിേലാവ്ന അതിേവഗം  മടങ്ങിേപ്പാ�
യി! മാപ്പു്‼ മാക്സിം േഗാർക്കിേയാടു് !

വർഷങ്ങൾക്കു േശഷം പുനർവായന തന്ന ആനന്ദ�
ത്തിൽ നിന്നും േബാധ്യത്തിൽ നിന്നുമാണു് അവെര
ഞാൻ സമക്ഷത്തിേലയ്ക്കു വീണ്ടും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വരു�
ന്നതു്. കാലം ഉഴുതുമറിച്ച നിലത്തു േഗാർക്കിയുെട
അക്ഷരങ്ങൾ പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ചു ആഴ്ന്നിറങ്ങിയതു�
േപാെല. തങ്ങളുെട കൂട്ടിപ്പിടിച്ച അധരങ്ങളുമായി
വിസ്മൃതിയിൽ ലയിച്ചിട്ടും അക്ഷരങ്ങളിൽ ജീവിക്കു�
ന്ന എഴുത്തുകാർ, അവർ മേനാമുകുരത്തിൽ ജീവൻ
െകാടുത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ! മഹാമാരിയുെട ദണ്ഡ�
നപാടുകൾ മായ്ക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾക്കു് ആവുെമന്നു്
സത്യമായും വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ.

1902-ൽ നിഷ് നിേയാ േനാവ്-െന്റ പ്രാന്തപ്രേദശ�
ത്തിെല െസാർേമാവ എന്ന െതാഴിലാളി േകന്ദ്ര�
ത്തിൽ നടന്ന െമയ്ദിന പ്രകടനമാണേല്ലാ ‘അമ്മ’
എന്ന കൃതി എഴുതാൻ േഗാർക്കിെയ േപ്രരിപ്പിച്ച�
തു്. വാസ്തവത്തിൽ ‘അമ്മ’യിേലയ്ക്കു് കണ്ണുകൂർപ്പിക്കു�
േമ്പാൾ മഹത്തായ അതിെന്റ ഇതിവൃത്തത്തിൽ
നിന്നും സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമായി നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന
‘െതാഴിലാളിയുെട വിധവ’ എന്നു് സ്വയം അഭിമാ�
നിച്ച പിലാേഗയ നിേലാവ്നെയ പ്രേത്യകമായി
ഓർെത്തടുക്കുകയാണിവിെട.

കരിപുരണ്ട അസമത്വത്തിെന്റ േനർചിത്രങ്ങേളാ�
െടാപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്കും ആന്തരികപരിവർ�
ത്തനത്തിേലയ്ക്കും അവർ കടന്നു വന്നതു് കൂടുതൽ
െതളിമേയാെട കാണാനായി.

കലഹപ്രിയനായ മിഖായിൽ വ്ലാേസാവ് എന്ന െമ�
ക്കാനിക് േവാഡ്കയുെട ഗന്ധം കലർന്ന ഫലിത�
ങ്ങളിൽ നൃത്തവും സംഗീതവും കൂടിക്കലർന്ന ഒരു
ഇരുണ്ട ഇടനാഴിയിൽ  െവച്ചു ഭിത്തിേയാടു് േചർത്തു
പിടിച്ചു നിർത്തി േനടിെയടുെത്താരു മൗനാനുവാദ�
മാണു് പിലാേഗയ നിേലാവ്നയുെട ജീവിതെമന്നു്
േഗാർക്കി എഴുതുന്നു. കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതവും മദ്യ�
പാനവും ഭർത്താവിെന മരണത്തിേലയ്ക്കു തള്ളിവി�
ട്ടേപ്പാൾ അവരിൽ ജ്വലനമുണർത്താൻ പാേവൽ
വ്ലാേസാവ് എന്ന ക്ഷുഭിതയൗവനം േചാദിച്ച ഒരു
േചാദ്യം ഉണ്ടു് “അമ്മ എന്തു സുഖമാണു് അറിഞ്ഞി�
ട്ടുള്ളതു്? ഓർമ്മിക്കാനായി എന്താണു ൈകവശമു�
ള്ളതു്?”

ഇതു് കാലപ്പഴക്കത്താൽ േതഞ്ഞുേപാെയാരു േചാ�
ദ്യമല്ല. േകൾക്കാനും കാണാനും തുറവിയുള്ള ഇക്കാ�
ലത്തും ഏെതാരാൾക്കും പരസ്പരം േചാദിക്കാവു�
െന്നാരു േചാദ്യമാണിതു്. നിേലാവ്നക്കു് ഇരുപ�
െത്താന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെല സ്ത്രീകേളാടു് ഏെറ പറയാ�
നുണ്ടു്. അവരുെട മകൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച െചെങ്കാ�
ടി മാനവസമത്വത്തിെന്റ സേന്ദശം േപറുേമ്പാഴും
ചരിത്രത്തിെല ഈ ‘അമ്മ’ എെന്റ ഉറക്കം െകടു�
ത്തുകയും അവരുെട സൗമ്യമായ ചലനങ്ങളാൽ
ചിന്തകൾ െപാലിപ്പിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു. അവരുെട ഉയർന്ന വലേത്ത പുരികെക്കാടി
ഉയർത്തി തിടുക്കത്തിലും ജാഗ്രതയിലും െചയ്തു കൂട്ടു�
ന്ന കാര്യങ്ങൾ പുതുജീവൻ േനടിയ ഒരാത്മാവിെന്റ
പ്രഭയാൽ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കുകയാണു് ജീ�
വിതം തെന്ന.

അവർ ഇന്നിൽ ജീവിക്കുകയും പ്രവചനാതീതമായി
കുേറ ഏെറ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കയും െച�
യ്തിരിക്കുന്ന േപാെല.

അസംതൃപ്തിയുെട മർമ്മരത്താൽ തള്ളി നീക്കിയ
ജീവിതത്തിെന്റ ഏകപ്രകാരതയിൽ നിന്നു് മൂരി
നിവർത്തിയ നിേലാവ്ന െവറുെമാരു കണ്ണീരിെന്റ
അമ്മയല്ല. മകൻ പാേവ്ലാവ് ൈകമാറിയ നീതിെയ�
ക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള അവരുെട പ്രയാ�
ണത്തിനു് നിരവധി മാനങ്ങളുണ്ടു്. അനിവാര്യമായ
ഉയിർെത്തഴുേനൽപ്പിനു് അവർ േതാളിൽനിന്നിറ�
ക്കി വച്ച മൂന്നു് ഭാരങ്ങൾ—േഗാർക്കി പരാമർശിക്കു�
ന്നവ—െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ, കുടുംബത്തിെന്റ,
പിെന്ന സ്വന്തം ആത്മാവിെന്റ—കാരണം അവർ
ഒേര സമയം മതത്തിെന്റ അധീനതയിൽ െപട്ടവളും
അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടവരുെട ഭാഗവും ആയിരുന്നു.

മകനും കൂട്ടുകാരും വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ േന�
രു പറയുന്നതായതുെകാണ്ടാണു് വിലക്കെപ്പട്ടതാ�
വുന്നതു് എന്നു് അവർ തിരിച്ചറിെഞ്ഞാരു നിമിഷമു�
ണ്ടു്. നിശ്ശബ്ദമായ ഒരു അകൽച്ചേയാെട അതിേല�
െറ ഹൃദയേത്താടടുത്ത ഒരു അടുപ്പേത്താെട അന്നു
മുതൽ അവർ തിളങ്ങുന്ന പിച്ചളസേമാവറിൽ മാറു�
ന്ന അവരുെട മുഖച്ഛായ േനാക്കിയിരുന്നു. മേനാഹ�
രമായ ഒരു രൂപാന്തരീകരണം! എങ്ങെന ജീവിച്ചി�
രുന്നു എന്നല്ല ഇനിയും എങ്ങെന ജീവിക്കണെമന്നു്
അവർ ഉറപ്പിച്ച നിമിഷങ്ങൾ.

അവർ പാട്ടു് പാടി. വാ തുറന്നു സംസാരിച്ചു, സ്വന്തം
വാക്കുകൾ േകട്ടു വിസ്മയെപ്പട്ടു. പുക നിറഞ്ഞ വാ�
യുവിൽ തെന്ന ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി അവർ
കെണ്ടത്തി നീതിെയക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിൽ ജ്വലിച്ചു.

എല്ലാ അവിശ്വാസങ്ങളുെട പിന്നിലും ഒരു വിശ്വാസ�
മുെണ്ടന്നു് ആശ്വസിച്ചു. നികൃഷ്ടമായ തെന്റ ഭൂതകാ�
ലത്തിൽ തെന്ന മറന്നേതാർത്തു അവർ ലജ്ജിച്ചു.
വിപ്ലവകാരിയായ മകെന്റ കാലടികെള പിന്തുടർ�
ന്നേപ്പാൾ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ജീവിതം അവ�
രും സ്വപ്നം കണ്ടു. നിേലാവ്നയും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി
ചുറ്റുമുള്ള സഹജർക്കുേവണ്ടി. അതു കണ്ടു പാേവൽ
വ്ലാേസാവ് എന്ന മകൻ പറയുന്നു “ഒരാളുെട അമ്മ
അയാളുെട ആദർശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക കൂടി െച�
യ്യുേമ്പാൾ അയാൾക്കതു് ഒരു അപൂർവ്വഭാഗ്യമാകു�
ന്നു” എന്നു്.

മാക്സിം േഗാർക്കി

സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യരുെട വി�
േശഷ ദിവസെമന്നു് വി�
േശഷിപ്പിച്ച െമയ്ദിനജാ�
ഥയിൽ ന്യായത്തിെന്റ�
യും നീതിയുെടയും സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിെന്റയും പതാകയു�
മായി പാേവൽ വ്ലാേസാ�
വ് നടന്നു നീങ്ങുേമ്പാൾ
അമ്മെക്കാരു അന്തർഗത�
മുണ്ടു് “അവരുെട ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധമാണു്.” മകെന്റ
അറസ്റ്റിനുേശഷം ഒസ്യത്തായി കിട്ടിയ ആത്മീയത�
യിൽ ഒടിഞ്ഞ െകാടിക്കാലിൽ  മുറുെക പിടിച്ചു െകാ�
ണ്ടു് അവർ ആത്മഗതം നടത്തുന്നു “ആളുകൾ തനി�
ക്കു േവണ്ടി മരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ക്രി�
സ്തു തെന്ന കാണുമായിരുന്നില്ല.” സാർവത്രിക േസ്ന�
ഹത്തിെന്റ പ്രഭാവലയത്തിൽ അവരുെട അധര�
ങ്ങളിൽ നിന്നു പ്രവഹിക്കുന്നതു് ൈദവ വചനങ്ങളാ�
െണന്നു് േപാലും ആളുകൾക്കു് േതാന്നിേപ്പാവുന്നു.

നല്ല മനുഷ്യർ സഹതപിക്കുേമാ? ഇല്ലാ എന്നു് േഗാർ�
ക്കി പറയുന്നു. പഴയതു് മാഞ്ഞു േപായിരിക്കുന്നു. തീ�
വ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹത്തിെന്റ കുടുക്കിേലയ്ക്കു് നിേലാ�
വ്നെയ േഗാർക്കിയുെട അക്ഷരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.
മേനാഹരമായ ഒരു വാങ്മയചിത്രം. പുറെത്താരു
ഭാണ്ഡവും കയ്യിെലാരു വടിയുമായി കാടുകളും ഗ്രാ�
മങ്ങളും കടന്നു് നാടു ചുറ്റാെനാരു േമാഹം. ദാക്ഷി�
ണ്യമില്ലാെത തേന്നാടു തെന്ന ആേലാചിക്കാനാ�
വുക, പഴയതിലും അല്പം കൂടി ഉയർന്നു ചാടാനുള്ള
േമാഹങ്ങൾ, േവഷപ്പകർച്ചകൾ. മാനവരാശിയുെട
െവളിച്ചമാകാൻ ഓടി നടെന്നാരു സ്ത്രീ.

ഒേരാ യാത്രകളിലും മടങ്ങിവരവുകളിലും അവരു�
െട ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ സത്യത്തിെന്റ വിത്തുകൾ
മുളച്ചു.

ഒരുക്കമുള്ള മണ്ണിൽ തന്നാലാവുന്നതു േപാെല
അവരതു വിതച്ചു.

ഇനി വർത്തമാനകാലത്തിേലാട്ടു വരാം. നീതിക്കും
സമത്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള മു�
റവിളി എങ്ങുമുണ്ടു്. േസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു
െചറുപ്പക്കാരൻ േചാദിക്കുന്നു. പ്രതികൂലമായ എല്ലാ
സാമൂഹ്യ അവസ്ഥകെളയും നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു
തെന്നയേല്ല നിങ്ങൾ അവയ്ക്കു േവണ്ടി വാദിക്കുന്നതു്
എന്നു്. അയിത്തം നിലനിർത്തിെകാണ്ടു് ജാതീയത�
െക്കതിരായും മനസ്സിെന്റ അതിരുകൾ േഭദിക്കാെത
േദശീയതക്കുേവണ്ടിയും സ്ത്രീെയ തുല്യയായി കാണാ�
െത സമത്വത്തിനു േവണ്ടിയും എന്തിനാണു് നിങ്ങൾ
ശബ്ദമുയർത്തുന്നതു് എന്നു്?

ബഹുമാനവും ആദരവും േതാന്നി ആ യുവാവിേനാടു്.
െപെട്ടന്നു് ഓർമ്മയിൽ വന്നതു് ആ ദൃശ്യമാണു് നൂറ്റാ�
ണ്ടുകളപ്പുറത്തു നിന്നും. ചിറകു വിരിച്ചു പറക്കാെനാ�
രുങ്ങുന്ന പക്ഷി േപാെല ജനക്കൂട്ടം. അതിെന്റ െകാ�
ക്കായി അയാൾ—പാേവൽ വ്ലാേസാവ്  “പഴയ
േലാകേത്താടു് വിട പറയാം  പാദം കുടഞ്ഞതിൻ
െപാടി കളയാം” 

മകെന്റ കാരാഗൃഹവാസത്തിൽ അവെന്റ ൈകക�
ളാവുകയാണു് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിേലാ�
വ്ന. ലഘുേലഖകളുമായി സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ  ചാ�
രന്മാരുെട സംശയാസ്പദമായ േനാട്ടെത്ത എത്ര
സമർത്ഥമായിട്ടാണു് അവർ മറികടക്കുന്നതു്. ആന്ത�
രികമായ ഉണർവാൽ ഭയെത്ത കുടഞ്ഞു കളയുന്ന�
തു്. മഹാമാരിയുെട ഇരുണ്ട നാളുകളിൽ ൈശശവം
മുതൽ വാർദ്ധക്യം വെരയുള്ള ജീവിതാവസ്ഥകളി�
ലൂെട കടന്നു േപാകുന്ന എല്ലാവരും ശീലമാേക്കണ്ട
ഒന്നാണു് ഭയത്തിെനതിരായ സ്വയം പ്രതിേരാധ�
ത്തിെന്റ ഈ നിേലാവ്ന െടക് നിക്. “ഇല്ലാ ഞാൻ
ഒന്നിെനയും ഭയക്കുന്നില്ല. എന്നാലാവും വിധം
ഞാൻ പ്രതിേരാധിക്കും” െനറ്റിയിൽ അത്തരെമാ�
രു മുദ്ര േപറുന്നതാണു് ആ അതിജീവനതന്ത്രം.

മാറ്റത്തിനായി െകാതിക്കുെന്നാരു ആന്തരികതലം 
സമൂഹത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധമായി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടു്. അനു�
കൂലമാേയാ പ്രതികൂലമാേയാ േപാലും പ്രതികരി�
ക്കാനാവാത്തവർ.   ഞാനും കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു�
ണ്ടു്, േകൾക്കുന്നുണ്ടു്, അറിയുന്നുണ്ടു്, എഴുതണെമന്നു�
മുണ്ടു്. പേക്ഷ, സമൂഹം എന്തു വിചാരിക്കും? പലരും
േചാദിക്കുന്നു. ഒരു വിരൽ തുമ്പാൽ അവെര വലി�
െയാരു പ്രതലത്തിൽ അടയാളെപ്പടുത്താൻ വിസി�
ബിലിറ്റിയുെട പരിമിതികളിൽ മുഖം പൂഴ്ത്താെത സ്വാ�
തന്ത്ര്യം അനുഭവിപ്പിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു.
ഇവിെടയാണു് മാക്സിം േഗാർക്കിയുെട പിലാേഗയ
നിേലാവ്ന എന്ന ആദർശവതിയായ ചരിത്രനാ�
യിക ഉത്തരവുമാെയത്തുന്നതു്. അവർ പറയുന്നു.

“ൈവകിയും പുഷ്പിക്കാം, ഒരിക്കൽ ആരായിരുന്നു�
െവന്നു് ഓർെത്തടുക്കുകയും െചയ്യാം.” സേമാവറിൽ
നിന്നു് ചായ പകർന്നു തന്നു് േലാകെത്ത അവർ
ഉണർത്തുകയാണു്.

വീണിടത്തു നിന്നും എഴുേന്നറ്റു് തങ്ങളുെട തളർന്ന
കാൽമുട്ടുകൾക്കു് ബലം െകാടുത്തു മുേന്നാട്ടു് മാൻ�
േപടെയ േപാെല കുതിക്കാൻ േസ്നഹവും സമരവും
ഇഴേചർേന്നാരു ജീവിതകാവ്യം  അനുഭവിപ്പിച്ചുെകാ�
ണ്ടു്. പുനർവായനയിൽ േനാവലിെന്റ മുഴുവൻ ഇതി�
വൃത്തത്തിെന്റ അന്തഃസത്ത ഉൾെകാള്ളുേമ്പാഴും
മനസ്സു് ബാല്യത്തിൽ വായിച്ച ആ വരികൾ ഓർ�
െത്തടുത്തു.

“തറയിൽ ഈർപ്പമില്ലാതിരുന്നിട്ടും
അവർ മഴെച്ചരിപ്പു് ഇട്ടു 
മഴേക്കാളില്ലാഞ്ഞിട്ടും കുടയുള്ളവർ
കുടെയടുത്തു.”

അദ്ധ്വാനത്തിനു േശഷം വിശ്രമം. കായികമായ
അടിമത്തെത്ത െവല്ലുന്ന മനസ്സിെന്റ തുറവി. “നമു�
െക്കല്ലാവർക്കും ഒേര ൈകകൾ ആണുള്ളതു്, ഞങ്ങ�
ളുേടതു് അമർത്തിയും ബലം െകാടുത്തും ഉപേയാ�
ഗിക്കെപ്പടുന്നു”  എന്നു് ഒരിക്കൽ എനിക്കു പറഞ്ഞു�
തന്നയാെള ഞാൻ അേപ്പാൾ ഓർത്തു. പുസ്തകം
മടക്കി വച്ചു ഞാനും ആത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ചു.  
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േറാസ്സ് േജാർജ്ജ്
1972-ൽ േകാട്ടയം ജില്ലയിൽ ജനനം.
േകരള യൂണിേവഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം ക്യാംപ�
സിൽനിന്നും െപാളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ
എംഫിൽ. ഏെറ നാളെത്ത വിേദശവാ�
സത്തിനും അധ്യാപനത്തിനും േശഷം
ഇേപ്പാൾ െകാച്ചിയിൽ സ്ഥിരതാമസം. Bitter Almonds
എന്ന English സമാഹാരത്തിൽ കഥെയഴുതി മഹാമാ�
രിക്കാലത്തു് ഇഷ്ടേമഖലയിേലയ്ക്കു് പ്രേവശം. വായനയും
സാഹിത്യവും എഴുത്തും ഏെറ പ്രിയം.

ഭർത്താവു്: േജാർജ്ജ് മാത്യു
മക്കൾ: മാരിെബൽ, ഇസെബൽ
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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 വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക 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
രജിസ്റ്റർ െ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
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http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
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