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ൈവറസ് മ്യൂേട്ടഷൻ
സ്വാഭാവികം—പരിഭ്രാന്തി
േവണ്ട
മഹാമാരിയുെട കാലെത്ത ക്രിസ്തുമസ്സിനു മുമ്പു് ബ്രിട്ടനിൽ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ‘ഒരു തിരുപ്പിറവി’ േലാകമാെക ഭീതിയി
ലാക്കിയിരിക്കയാണു്. ബ്രിട്ടനിൽ േലാക് െഡൗൺ വീ
ണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കയാണു്. ഒരു ഡസനിലധികം യൂ
േറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര നി
േരാധിച്ചിരിക്കയാണു്. അറബ് രാജ്യങ്ങളും യാത്രകൾ
നിേരാധിച്ചിരിക്കയാണു്. എയർ േപാർട്ടുകളിൽ അവിെട
നിന്നും വരുന്നവെര എൻട്രി െടസ്റ്റുകൾക്കു വിേധയമാക്കു
ന്നതാണു്. ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ
ഡിസംബർ 23 െതാട്ടു് 31-വെര സെസ്പൻഡ് െചയ്തിരിക്ക
യാണു്. നവംബർ 23-നു േശഷം അവിെട നിന്നു് ഇന്ത്യ
യിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവർ ജില്ലാ ആേരാഗ്യ അധികൃതെര
അറിയിക്കാനും സ്വയം േമാണിട്ടർ െചയ്യാനും േകന്ദ്ര സർ
ക്കാർ നിർേദശം നല്കിയിട്ടുണ്ടു്.
േകാേറാണ ൈവറസ് ഒരു RNA ൈവറസ് ആയതിനാൽ
കൂടുതലായി മ്യൂേട്ടഷനുകൾക്കു സാധ്യതയുണ്ടു്. േകാവിഡ്
(VUI-202012 / 01) ൈവറസ്സുകളുെട ജനിതക േശ്രണിയി
െല െചറിെയാരു വ്യത്യാസമാണു് ഇേപ്പാഴുണ്ടായിട്ടുള്ള
മ്യൂേട്ടഷനുകൾ. ഇതിലൂെട ൈവറസിെന്റ അടിസ്ഥാന
സ്വഭാവം മാറുന്നില്ല. മാസേന്താറും ഈ ൈവറസിനു്
ശരാശരി രെണ്ടങ്കിലും മ്യൂേട്ടഷനുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.
ഒരു െസ്ട്രയിൻ പരമാവധി 23-ഓളം മ്യൂേട്ടഷനുകൾക്കു്
വിേധയമായിട്ടുണ്ടു്. അതിനർത്ഥം 2020 ജനുവരിയിൽ
വൂഹാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൂർവികരിൽ നിന്നും ഇന്നു്
േലാകത്താെക പടർന്ന ൈവറസുകൾക്കു അേനകം
ജനിതകമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണു് എന്നാണു്.
േകാവിഡ്-19 ജീേനാമിക്സ് യു. െക. കൺേസാർഷ്യം
ആണു് ഈ വ്യതിയാനം ഗേവഷണത്തിലൂെട കെണ്ട
ത്തിയതു്. യു. െക.-യിെല നാലു െപാതുജനാേരാഗ്യ ഏജൻ
സികൾ, സംേഗർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൂടാെത 12 ഗേവഷണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുെട സംയുക്ത സംരംഭമായ
ഈ കൺേസാർഷ്യം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ സ്ഥാപി
തമായതു മുതൽ നിരന്തരം റാൻഡം സാമ്പിളുകളിൽ
ജനിതക പഠനങ്ങൾ നടത്തിേപ്പാന്നിരുന്നു. ഏപ്രിൽ
മുതൽ 140,000 ൈവറസ് ജീേനാമുകൾ പഠനവിേധയമാ
ക്കിയിട്ടുണ്ടു്. വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നതു്, 4000-േത്താളം ജനി
തക വ്യതിയാനങ്ങൾ അവർ കെണ്ടത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നാ
ണു്. എന്നാൽ ഒട്ടു മിക്കവാറും വ്യതിയാനങ്ങൾ ൈവറ
സിെന്റ ‘സ്വഭാവ സവിേശഷതകളിൽ’ പ്രസക്തമായ
മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.
ഏതായാലും േകാവിഡ് ൈവ
റസ് ഇടയ്ക്കിെട േവഷം മാറി
മാറി വ്യാപന ശക്തി കൂടി വരു
ന്നതിനാൽ നമ്മൾ ശാരീരിക
അകലം പാലിക്കൽ, മാസ്ക്
ഉപേയാഗം, ൈകകഴുകൽ, ശുചി
ത്വം ഇവ തുടർന്നും പാലിക്കുക.

2020 ഡിസംബർ മാ

സം ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ
തെന്ന അവിെട േരാ
ഗികളുെട എണ്ണത്തിലു
ണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത
മായ വർദ്ധനവിേനാ
െടാപ്പം യൂനിേവഴ്സിറ്റി
ഓഫ് െബർമിങ്ങ്ഹാമിെല ജീേനാമിസ്റ്റുകൾ ‘ൈഫേലാ
ജനിക്ക് ട്രീ’ അനാലിസിസിൽ ശാഖകൾ നിറെയ അപ
രിചിതമായ പൂക്കൾ േപാെല പുതിയ ജനിതക വ്യത്യാ
സങ്ങൾ കണ്ടു.
െസപതംബർ 20-നു് ആദ്യമായി കെണ്ടത്തിയ B.1.1.7
എന്ന പുതിയ തരം െസ്ട്രയിൻ ൈവറസുകൾക്കാണു് ഈ
മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. െസ്പയിനിൽ പിറവി െകാണ്ട ഈ
െസ്ട്രയിൻ 20 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും ഇേപ്പാൾ അവി
െടയുള്ള േകാവിഡ് ൈവറസുകളിൽ 60 ശതമാനമായി
വളർന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനു െതക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്തായിട്ടാണു്
ഈ ൈവറസ് െസ്ട്രയിൻ കൂടുതലായി കാണെപ്പടുന്ന
തു്. ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യുന്ന കൂടുതൽ
േകസുകളും ഇേപ്പാൾ ഈ ൈവറസ് മൂലമാണു്. ഇതി
െനത്തുടർന്നു് യു. െക.-യിെല ചിലഭാഗങ്ങളിൽ കടുത്ത
േലാക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
B.1.1.7-ൽ പ്രധാനെപ്പട്ട പതിേനേഴാളം വ്യതിയാന

ങ്ങളാണു് ഉള്ളതായി സംശയിക്കെപ്പടുന്നതു് ഇതിൽ
എെട്ടണ്ണം ൈവറസിനു േകാശങ്ങളുെട ഉള്ളിേലക്കു
കടക്കാനുള്ള താേക്കാലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ൈസ്പ
ക് േപ്രാട്ടീെന്റ (Spike protein) േമലുള്ള വ്യതിയാനമാ
ണു്. ഇതിൽത്തെന്ന രെണ്ടണ്ണം മാത്രേമ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കു
കയുള്ളൂ എന്നാണു് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിലയിരുത്തുന്നതു്.
ഒന്നാമേത്തതു്, N501y എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഈ േപ്രാട്ടീ
െന്റ പ്രധാന വ്യതിയാനം ശ്വാസേകാശത്തിെല ൈവ
റസ് ബാധിക്കുന്ന ACE 2 റിസപ്റ്റർ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ
ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു് ൈവറസിെന കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മനുഷ്യ
രിേലക്കു കടക്കാൻ സഹായിക്കാം എന്നു് സംശയിക്ക
െപ്പടുന്നു. പ്രാഥമിക പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് സാ
ധാരണ ൈവറസിെനക്കാൾ എഴുപതു ശതമാനം കൂടു
തൽ േവഗത്തിൽ പുതിയ െസ്ട്രയിനിനു പടർന്നുപിടിക്കാ
നാകും എന്നാണു്. ഇതു് മൂലം പകർച്ചാ സാധ്യത (R0)
ഇേപ്പാഴുള്ളതിൻ നിന്നും 0.4 അധികമാകാം.
രണ്ടാമെത്ത പ്രധാന വ്യതിയാനം 69-70del എന്നറിയ
െപ്പടുന്ന രണ്ടു് അമിേനാ ആസിഡുകളുെട മാറ്റമാണു്.
ഇതു് േരാഗബാധിതരിെല െകാവിഡിെനതിെരയുള്ള
പ്രതിേരാധെത്ത ബാധിക്കുന്നതാണു്. ഇത്തരം ൈവറ
സ് ബാധയുള്ളവരിെല പ്ലാസ്മയിൽ ആന്റിേബാഡിയുെട
അളവു് കുറഞ്ഞതായി േകംബ്രിഡ്ജ് യൂനിേവഴ്സിറ്റിയിെല
പഠനം കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. പ്രതിേരാധ ശക്തി കുറഞ്ഞ
വെര ഇതു് േദാഷകരമായി ബാധിക്കാം എന്നു സംശയി
ക്കുന്നു.
േകാവിഡ് േരാഗികളുെട ശരീരത്തിൻ ദീർഘകാലം ൈവ
റസുകൾ ഇങ്ങെന നിൽക്കുേമ്പാൾ അവ തമ്മിൽ അതി
ജീവനത്തിനുള്ള മത്സരമുണ്ടാകുന്നതു് െകാണ്ടാണു് ഇങ്ങ
െന ജനിതക വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതു എന്നതാ
ണു ശാസ്ത്രം. ഇങ്ങെന സംഭവിക്കുേമ്പാൾ വ്യതിയാനം
ഉണ്ടായ ൈവറസുകൾക്കു് മറ്റുള്ളവെയ മറികടന്നു് കൂ
ടുതൽ ആളുകളിേലക്കു് കൂടുതൽ േവഗത്തിൽ വ്യാപി
ക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇങ്ങെന ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ അവയുെട
infectivity കൂടുകയല്ലാെത മാരകതീവ്രത കൂടാൻ സാധ്യ
തകൾ, പരിണാമ സിദ്ധന്തപ്രകാരം, ഇല്ല. േവഗം പടർ
ന്നു പിടിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായാൽ േപാലും കൂടുതൽ അപ
കടകാരിയാവണം എന്നില്ല. ഇതിനു െതളിവു് D614G
എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന വ്യതിയാനം വന്ന േകാ
വിഡ് ൈവറസ് ആണു് േകരളത്തിലും ഉള്ളതു്. ഇതു് േവ
ഗം പടർന്നു പിടിക്കുെമങ്കിലും കൂടിയ ഗുരുതരാവസ്ഥ
ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നതു് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണു്. സാ
ധാരണ േനാവൽ െകാേറാണ ൈവറസിെന അേപക്ഷി
ച്ചു് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ േരാഗം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ െസ്ട്ര
യിനിനു കഴിവില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള അറി
വു െവച്ചു എല്ലാവരും േയാജിക്കുന്നു. വരുന്ന ഏതാനും
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ േമൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിലും
കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുെമന്നു് പ്രതീക്ഷി
ക്കുന്നു.
പുതിയ വർഷെത്ത വര
േവൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയും നിലവിൽ നാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന
ഭൂരിഭാഗം വാക്സിനുകളും ൈവറ
േകാവിഡിനു് എതിെര
സിെന്റ മുഴുവൻ ൈസ്പക് േപ്രാട്ടീൻ
ഫലപ്രദമായ വാക്സിൻ
േകന്ദ്രങ്ങൾക്കും എതിെരയാണു്
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. അതുെകാ
കെണ്ടത്തി എന്നു േലാ
ണ്ടുതെന്ന
ൈവറസ് അതിെന്റ
കം ആശ്വസിച്ചും നിൽ
ൈസ്പക് േപ്രാട്ടീനിൽ ഒരു േക
ക്കുേമ്പാഴാണു് ഈ വാർ ന്ദ്രത്തിൽ മാത്രം വ്യതിയാനം
ത്തകൾ പുറത്തു വരു
വരുത്തിയാൽ വാക്സിൻ പ്രവർ
ത്തിക്കാതിരിക്കില്ല. ൈവറസ്
ന്നതു്. ൈവറസിെന്റ
സാവധാനം ൈസ്പക് േപ്രാട്ടീെന്റ
േമലുള്ള േപ്രാട്ടീനുകളി
ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തു
െല വിവിധ േകന്ദ്രങ്ങ
ന്നുണ്ടു് എങ്കിലും വാക്സിെന്റ ഫലം
െള ലക്ഷ്യമാക്കി ആന്റി
പൂർണമായും തടയാൻ നിലവിലുള്ള
വ്യതിയാനങ്ങൾ മതിയാകില്ല.
േബാഡികളും പ്രതി
േരാധ െസല്ലുകളും നിർ
മ്മിക്കാൻ ശരീരെത്ത േപ്രരിപ്പിച്ചു െകാണ്ടാണു് വാക്സിൻ
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. നിലവിൽ നാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന
ഭൂരിഭാഗം വാക്സിനുകളും ൈവറസിെന്റ മുഴുവൻ ൈസ്പക്
േപ്രാട്ടീൻ േകന്ദ്രങ്ങൾക്കും എതിെരയാണു് പ്രവർത്തിക്കു
ന്നതു്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ൈവറസ് അതിെന്റ ൈസ്പക്
േപ്രാട്ടീനിൽ ഒരു േകന്ദ്രത്തിൽ മാത്രം വ്യതിയാനം വരു
ത്തിയാൽ വാക്സിൻ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കില്ല. ൈവറസ്
സാവധാനം ൈസ്പക് േപ്രാട്ടീെന്റ ഘടനയിൽ വ്യത്യാ
സം വരുത്തുന്നുണ്ടു് എങ്കിലും വാക്സിെന്റ ഫലം പൂർണമാ
യും തടയാൻ നിലവിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ മതിയാകി
ല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ൈസ്പക് േപ്രാട്ടീനുണ്ടാകുന്ന
വ്യതിയാനങ്ങൾ തുടർന്നാൽ ഭാവിയിൽ ചില വാക്സിനുക
ളുെട ഫലം കുറേഞ്ഞക്കാം. പേക്ഷ, നാം ഇേപ്പാൾ വി
കസിപ്പിെച്ചടുത്തു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ (RNA,
Vector) െചറിയ വ്യത്യാസങ്ങെളാെക്ക വരുത്താൻ പറ്റു
ന്നവയാണു്. ഭാവിയിൽ ൈവറസ് വാക്സിെനതിെര പ്രതി
േരാധം േനടിയാലും അത്യാവശ്യം േവണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരു
ത്തി പുതിയ വാക്സിൻ ഇറക്കാൻ അധികം സമയെമടു
േത്തക്കില്ല.
േലാകത്തു് എവിേടയും േകസുകളുെട എണ്ണം വർദ്ധിപ്പി
ക്കുകയും അേനകം േപെര െപെട്ടന്നു േരാഗികളാക്കു
കയും അങ്ങെന ആേരാഗ്യ സംവിധാനത്തിെന്റ ഭാരം
കൂട്ടുകയും െചയ്യാൻ െപെട്ടന്നു് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ
ൈവറസിനു കഴിയുെമന്നതാണു് പ്രസക്തമായ കാര്യം.
പ്രാേദശികമായ അടച്ചിടലുകളും വിമാനയാത്രകൾ റദ്ദാ
ക്കലും താൽകാലികമായ മുൻകരുതലുകൾ നടപടി
മാത്രമാണു്. ഇതു െകാണ്ടു് വ്യാപനത്തിെന്റ േവഗത കു
റക്കാൻ പറ്റിേയക്കും. ഇതു് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങിേനയും
ൈവറസുകൾ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ േതടി മനുഷ്യരിലൂെട പ്ര
തിേരാധം ഇല്ലാത്തവരിെലത്തും. ആയതിനാൽ പല
രാജ്യങ്ങളിെല അധികാരികളും പുതിയ ഇനം ൈവറ
സ് കൂടുതൽ പടരാതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതിെന്റ ഭാഗമായിട്ടാണ് യാത്രാ നിയ
ന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ളവ ഏർെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്. കൂടുതൽ െവളിച്ചം വീശുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗേവഷണ
ഫലങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിേല അറിയാൻ കഴിയൂ.
േലാകെത്ത മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
ഉത്തരാർദ്ധേഗാളത്തിൽ ൈശത്യകാലവും കൂെട ക്രി
സ്തുമസ് ആേഘാഷേവളയും ആയതിനാൽ അടഞ്ഞ
മുറികൾക്കുള്ളിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുത്തിടപഴകുന്ന
സാഹചര്യമാണു് വരാൻ േപാവുന്നതു്. ഇതു് ഇവിേടയും
എത്തിേയാ എന്നു് നമ്മൾക്കറിയില്ല. ഏതായാലും േകാ
വിഡ് ൈവറസ് ഇടയ്ക്കിെട േവഷം മാറി മാറി വ്യാപന
ശക്തി കൂടി വരുന്നതിനാൽ നമ്മൾ ശാരീരിക അകലം
പാലിക്കൽ, മാസ്ക് ഉപേയാഗം, ൈകകഴുകൽ, ശുചിത്വം
ഇവ തുടർന്നും പാലിക്കുക. അേമരിക്കയിെല സ്ക്രിപ്സ് റി
സർച്ച് െസന്ററിെല ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അൻേഡഴ്സൺ-െന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ ൈവറസിെന സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധി
ച്ചു് േനരെത്ത തെന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കെണ്ടത്തി തുടർ
ച്ചയായി അതിെന്റ പരിണിത ഫലങ്ങൾ എന്താെണന്നു്
തുടരേന്വഷണങ്ങളിലൂെട പഠിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
□

േഡാ. ജയകൃഷ്ണൻ, ടി.
െപ്രാെഫസ്സർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി െമഡിസിൻ ആന്റ്
എപിഡിമിേയാളജി വിദഗ്ദ്ധൻ. ഗവൺെമന്റ്
െമഡിക്കൽ േകാേളജ്, േകാഴിേക്കാടു്.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:
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 വിേധയരായിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായ
നാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരി
കവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.
◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

