
ലീല, സുവിേശഷം അറിയും വിധം
ആരതി അേശാക് 



 ലീല, സുവിേശഷം അറിയും വിധം
ആരതി അേശാക് 
(മലയാളം: െചറുകഥ)

© 2021, Arathy Ashok

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

Cover: Roman Girl at a Fountain, a painting by
Léon Bonnat (1833–1922). The image is taken
from Wikimedia Commons and is gratefully
acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A9on_Bonnat_-_Fille_romaine_%C3%A0_la_fontaine.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Bonnat
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ലീല,
സുവിേശഷം അറിയും വിധം

മുല്ലെപ്പയ്ത്തു് തുടങ്ങി എന്നു് ലീല  അറിയുന്നതു് ൈവകു�
േന്നരങ്ങളിൽ കുളി കഴിയുന്നതിനു േശഷമാണു്.

തലയിൽ കാച്ചിയ എണ്ണ പുരട്ടിയത്തിനു േശഷം
ൈലഫ്േബായ് േസാപ്പ് േതച്ചാണു് കുളി.

മൂന്നു് െബ്ലൗസ് ആണുള്ളത് . നാലു മുണ്ടു്. രണ്ടു േതാർ�
ത്തുണ്ടു്. നല്ല മുണ്ടും േവഷ്ടിയും നാെലണ്ണം. ഒന്നര
ഉടുക്കാൻ ഉള്ള മുണ്ടു് മൂെന്നണ്ണം.

നല്ല മുണ്ടും േവഷ്ടിയും മടക്കി െചമ്പകപ്പൂക്കൾെക്കാ�
പ്പം പഴയ ഒരു മരെപ്പട്ടിയിൽ ഇട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നു.
ദിവസവും ഉപേയാഗിക്കാൻ ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു
തരകെപ്പട്ടിയിലും. മരെപ്പട്ടി ലീലയുെട അമ്മയുെട�
താണു്.  തകരെപ്പട്ടി ആ വീട്ടിെല അമ്മ െകാടുത്തതും.

 അവെര കാണാൻ നല്ല േശലാണു്. കറുത്തിട്ടാണു്.
നിറെയ െവള്ളിവീണ നീണ്ട മുടിയുണ്ടു്. കുളിച്ചു കഴി�
ഞ്ഞാൽ അവർ അതു് തുമ്പു് െകട്ടി തുളസി ചൂടി െവ�
ക്കും. ഉണങ്ങിക്കഴിയുേമ്പാൾ െകാണ്ട െകട്ടി മുല്ല തി�
രുകും. ഒന്നും രണ്ടും ദിവസം കൂടുേമ്പാഴാണു് കുളി.
മടിയാണു്. മുണ്ടു് മുഴുവൻ മഞ്ഞളും, കരിയും ആയി�
ക്കഴിയുേമ്പാഴാണു് കുളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതു്.
കുളി ഒരു കാലമാണു്. ദിവസവും രാവിെല മൂന്നുമ�
ണിക്കു് എഴുേന്നറ്റു നാമം െചാല്ലി, േയാഗയും െചയ്തു
അവർ കുളിക്കുന്ന കാലം. അവർ കുളിക്കാെത ഇരി�
ക്കുന്ന കാലങ്ങൾ. ൈവകുേന്നരങ്ങളിൽ നാമജപ�
ത്തിനു് മുെന്ന നാലുമണിക്കു് കിണറ്റിനൻകരയിൽ
േപായി െവള്ളം േകാരി അവർ കുളിക്കുന്ന കാലം.
പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു് ദിവസവും കുളി�
ച്ചിരിക്കണം. അക്കാലത്തു് ലീല  അവിെട വന്നിട്ടി�
ല്ല. അതു് കുെറ മുേന്ന ആണു്. അന്നു് ലീല  െചറിയ
കുട്ടി ആയിരുന്നിരിക്കണം.

കുട്ടിയായിരിക്കുേമ്പാൾ ലീല  അങ്ങു് ചാലപ്പുറത്താ�
യിരുന്നു. അച്ഛൻ  ഇല്ല. ഏടത്തി ഉണ്ടു്. ശാന്ത. അമ്മ
വീടുപണിക്കു് േപായിരുന്നു. എവിെടെക്കെന്നാ�
ന്നും ലീലയ്ക്കു്  അറിഞ്ഞൂടാ. അമ്മ േവഗം േപായി
വരും. ഇടേനരങ്ങളിൽ ലീല  പാേപ്പട്ടെന്റ വീട്ടിൽ
േപായി കളിക്കുമായിരുന്നു. പാേപ്പട്ടെന്റ വീട്ടിൽ നി�
റെയ ആളുകൾ ഉണ്ടു്. അവിടുള്ള ഏടത്തി മത്തി
മുളകിട്ട കറി െവയ്ക്കും. ഇവിെടാഴിച്ചാൽ േപ്ലറ്റിെന്റ
മേറ്റ അറ്റം വെര എത്തും. ചുവപ്പു് നിറമുള്ള, വാളൻ�
പുളിയിട്ട മത്തി കറി. േകാഴിേക്കാടായതിനാൽ നല്ല
മീനുകൾ കിട്ടുമായിരുന്നു. പാേപ്പട്ടെന്റ അച്ഛൻ നട�
ക്കാവിൽ േപായി മീൻ വാങ്ങി വരും. അവിെട മൂപ്പർ�
ക്കു് കുെറ കൂട്ടുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മീനും െക�
ട്ട മീനും പറഞ്ഞു െകാടുക്കും. പാേപ്പട്ടെന്റ വീട്ടിൽ
നിന്നും ഒരിക്കലും തല്ലു കിട്ടിയിട്ടില്ല. എേപ്പാൾ േപാ�
യാലും േചാറു് േവേണാ ലീേല എന്നു് പാേപ്പട്ടെന്റ
അമ്മ േചാദിക്കും. എന്നിട്ടു്  ഇവിെടാഴിച്ചാൽ േപ്ലറ്റി�
െന്റ അറ്റെത്തത്തുന്ന മീൻ മുളകിട്ടതു് േചാറിനു മീെത
ഒഴിച്ചു് െകാടുക്കും. ഒരു വശത്തു് ഉേപ്പരിയും. കുട്ടി�
ക്കാലത്തു് ചില ദിവസങ്ങളിൽ വിശന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടു്.
ആ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയ്ക്കു് വല്ലാത്ത േദഷ്യമായിരി�
ക്കും. എന്തു് േചാദിച്ചാലും മടൽ എടുത്തു നടുപ്പുറത്തു്
അടിക്കും. ശ്വാസത്തിനടിയിൽ അമ്മ സംസാരി�
ക്കുന്നെതന്താെണന്നു മനസ്സിലാവില്ല. മൂെക്കാലി�
പ്പിച്ചു, കണ്ണുതുടച്ചു് ചുമരിെന്റ മൂലക്കിരുന്നു അമ്മെയ
േനാക്കുേമ്പാൾ േപടിെയാന്നും േതാന്നിയിരുന്നില്ല.
പിന്നീടു് അമ്മ ഒളികണ്ണിട്ടു േനാക്കി ലീേല എന്നു് വി�
ളിച്ചു ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര വായിൽ ഇട്ടു തരുെമന്ന�
റിയാം. പഞ്ചസാര ഇടുന്ന െചറിയ കുപ്പി മിക്കവാറും
കാലിയായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ അതിൽ ഉറുമ്പുകൾ
നിറഞ്ഞേപ്പാൾ, ഉറുമ്പു് തിന്നാൽ കണ്ണിനു കാഴ്ച കൂ�
ടും എന്നു് അമ്മ പറഞ്ഞതു് ലീല  ഓർത്തു. ചായക്കു്
മുകളിൽ ഒഴുകുന്ന ഉറുമ്പു് ശരീരങ്ങെള കാഴ്ച്ചക്കു്
േവണ്ടി എത്ര വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഇെപ്പാ
കണ്ണിനു ഒരു മങ്ങൽ. മേനാരമ വായിക്കാൻ പറ്റു�
ന്നില്ല. 

അമ്മ പണി കഴിഞ്ഞു വരുേമ്പാൾ ചിലേപ്പാൾ
നല്ല പച്ച ഓല െകാണ്ടുവരും. അതു് ചീവി ചൂലുണ്ടാ�
ക്കി വിൽക്കും. ഓലെകാണ്ടു് ലീലയും കൂട്ടുകാരും
എത്ര ആഭരണങ്ങളാ ഉണ്ടാക്കാറു്. ഒരിക്കൽ ഇവി�
ടുെത്ത േചച്ചിയുെട മക്കൾ അവധിക്കാലത്തു് വന്ന�
േപ്പാൾ, പച്ച ഓല െകാണ്ടു് നിറെയ ആഭരണങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി െകാടുത്തു. കഴുത്തിൽ ഇറുകിക്കിടക്കുന്ന
മാല, ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന, നിറെയ അലുക്കുകൾ
ഉള്ള മാല, വാച്ച്, എന്നിവ. ആ െപൺകുട്ടിയുെട
മുഖം ഒന്നു് കാണണം. സേന്താഷം െകാണ്ടു് ചുവ�
ന്നു േപായി. അതിനു കുറച്ചു ആട്ടം കൂടുതലാ. അതു
ഉച്ചെക്കാെക്ക ഒറ്റയ്ക്കു് സംസാരിച്ചു നടക്കുന്നതു് കാ�
ണാം. അതിനു മുത്തശ്ശിേയാടാ കൂറു്. അവരാെണ�
ങ്കിൽ അതിെന പാട്ടും പാടി, കഥയും പറഞ്ഞിങ്ങ�
െന െകാണ്ടു് നടക്കും. അെതാരിക്കൽ വീട്ടിൽ വന്ന
മാതുത്തള്ളെയ എടുത്തു െപാക്കി. തള്ള നിലത്തു
മലർന്നടിച്ചു വീണു. “കുട്ടിയേല്ല മാതു”, എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു് അമ്മ അവെര പിടിച്ചു എഴുേന്നൽപ്പിച്ചു ആശ്വ�
സിപ്പിച്ചു. അമ്മ േപായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാ തള്ള ലീല�
െയ  വിളിച്ചു ആ െപൺകുട്ടിെയ സൂക്ഷിക്കണെമന്നു്
പറഞ്ഞു. അതിനു പന്ത്രണ്ടു് വയേസ്സ ഉള്ളൂെവങ്കി�
ലും എല്ലാ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും നല്ല ഗ്രാഹ്യമാണു്.
പത്താം വയസ്സിൽ തീണ്ടാരി ആയിരുന്നുവേത്ര,
അത്ര െചറിയ പ്രായത്തിൽ. അതു് തീണ്ടാരി ആയ
സമയത്തു് ആേരാടും പറയാെത രണ്ടു ദിവസം നട�
ന്നു. പിെന്ന ഒരു നട്ടുച്ചയ്ക്കു്, േചാര േചാര എന്നു് പിറു�
പിറുത്തുെകാണ്ടു് ഇവിടുെത്ത അമ്മയുെട അടുത്തു്
െചന്നു് ഇരുന്നു. ഇങ്ങെനയും  ഉേണ്ടാ കുട്ടികൾ,
തള്ള പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ നല്ല മഴ വരുന്ന േനരത്തു്
അതിെന കാണാതായി. ഇവിടുെത്ത അമ്മ േപടിച്ചു
േപായി. പിെന്ന നടന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ പാട്ടുകാരി�
ട്ടീച്ചറെട അടുക്കൽ ഇരുന്നു പാട്ടു് േകൾക്കുന്നു. പറ�
യെതയാേണാ കുട്ടി വെന്ന എന്നു് ടീച്ചർ േചാദിച്ചു
െകാണ്ടു് അമ്മെക്കാപ്പം വിട്ടു. അന്നു് അമ്മ േചാദി�
ച്ചേപ്പാൾ ആ കുട്ടി തലക്കുള്ളിെല മാറാലകൾ കള�
യാൻ േപായതാെണന്നു് പറഞ്ഞുവേത്ര.

മാതു തള്ളയ്ക്കു് പെല്ലാന്നുമില്ല. ഏതു േനരവും മുറു�
ക്കാൻ ചവച്ചിങ്ങെന ഇരിക്കും. പുകയില കൂട്ടിയാ�
ണു് ചവക്കാറുള്ളതു്. ആ െപൺകുട്ടി ഒരിക്കൽ തള്ള�
െക്കാപ്പം ഇരുന്നു അവരുെട പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയിൽ
നിന്നും െവറ്റില എടുത്തു മുറുക്കി. പിെന്ന തല ചു�
റ്റുെന്നന്നു് പറഞ്ഞു ഒരു കറക്കമാണു്. പുകയില
സഞ്ചിയിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ടാവുെമന്നു എല്ലാവരും
പറഞ്ഞു. അതിനു സേന്താഷമായിരുന്നു. ഭൂമി അതി�
നു ചുറ്റും കറങ്ങുകയാെണന്നു് പറഞ്ഞു അതു് തുള്ളി�
ച്ചാടി. ഇവിടുെത്ത  അമ്മ അതു് കണ്ടു ചിരിച്ചു. പണ്ടു്
ഇവിടുള്ള അമ്മ ഈ നാട്ടിൽ വന്നേപ്പാ കണ്ടു കിട്ടി�
യതാ മാതു തള്ളെയ. അവർ ഈ വീട്ടിെല അമ്മ�
െക്കാപ്പം പറമ്പിെല പുല്ലു പറിക്കും, െതാഴുത്തു് വൃ�
ത്തിയാക്കും, കുട്ടികൾ വന്നാൽ കൂെട കളിക്കും, മുറ്റം
അടിക്കും, പിെന്ന േതാളെത്താരു മുണ്ടും ഇട്ടു വെച്ചാ�
രു നടത്തമാണു്. ഈ വീടിെന്റ പുറകുവശത്താണു്
തള്ളയുെട വീടു്. ഒരിക്കൽ ഈ വീട്ടിെല അമ്മ നട്ടു�
ച്ചയ്ക്കു് സൂചിയും നൂലും േകാർത്തു് തുന്നിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കുേമ്പാെളാരു കരച്ചിൽ േകട്ടു. െതാടിയുെട അേങ്ങ
അറ്റത്തുന്നാണു്. അമ്മ തുന്നുന്നതു് അവിെട തെന്ന
ഇട്ടു ഒേരാട്ടം. േനാക്കുേമ്പാ എല്ലാരും മാതു തള്ളയു�
െട മുറ്റത്തു അന്തിച്ചു നിക്കാണു്. തള്ള കരയുന്നുണ്ടു്.
തള്ളയുെട മകൾ, നിറവയറുകാരി േദവിയുെട മുടി,
ഒരു ൈക െകാണ്ടു് ചുറ്റിപിടിച്ചു അവളുെട ഭർത്താ�
വു് സുകു െബൽറ്റ് ഊരി അവെള അടിക്കുകയാണു്.
േദവി വില്ലു് േപാെല നിൽപ്പുണ്ടു്. അമ്മ േവലിക്കരി�
കിൽ എത്തിയേപ്പാൾ എല്ലാവരും അമ്മെയ ഒന്നു്
േനാക്കി. അമ്മ ൈക പുറകിൽ െകട്ടി അങ്ങെന
നില്ക്കുകയാണു്. രണ്ടു നിമിഷം. ഉച്ചക്കാറ്റു് േപാലും
ചുട്ടനിശബ്ദതയിൽ ആണു്. “സുകൂ”. അമ്മ വിളിച്ചു.
ഒച്ച ഒന്നും ഉയർത്തീട്ടില്ല. അപ്പുറത്തുള്ള ചാമിയും,
േകാതയും അമ്മെയ തെന്ന േനാക്കുന്നു. “ഞാൻ
ഇവിെട തെന്ന നിൽക്കുന്നുണ്ടു്. നിനക്കു് ൈധര്യമു�
െണ്ടങ്കിൽ ഒരു വട്ടവും കൂടി അവെള ഒന്നു് അടിക്കു്.
കാണെട്ട.” അയാളുെട കണ്ണു് ചുവന്നാണിരുന്നതു്.
മീശ പിരിച്ചു വച്ചിരുന്നു. ഇതു് മൂന്നാമെത്ത കുട്ടിയാ�
ണു് േദവിയുെട വയറ്റിൽ. മൂത്ത രണ്ടു േപരും മാടു്
േമയ്ക്കാൻ േപാവുന്നു. കുട്ടികൾക്കു് സ്കൂളിൽ േപാകണ�
െമന്നുണ്ടു്. അയാൾ വിടില്ല. അയാളുെട ൈക െമ�
െല്ല അയഞ്ഞു. പിെന്ന അയാൾ ഒന്നും പറയാെത
തിരിഞ്ഞു നടന്നു. േദവി പ്രസവം കഴിഞ്ഞു േപാകും
വെര പിെന്ന അയാൾ വന്നില്ല.

ആ അമ്മയാണു് ആട്ടുംകുെട്ട്യ േപാെല ആ െപൺ�
കുട്ടിയുെട കൂെട നടക്കുന്നതു്. അല്ല നടന്നിരുന്നതു്.
അെതാെക്ക പണ്ടെത്ത കഥ. െചറിയമ്മയ്ക്കു തല�
യിൽ നിറെയ െവള്ള േപൻ ആണു്. അവർ മരി�
ക്കാൻ ആയതു് െകാണ്ടാണു് അങ്ങെന എന്നു് പറ�
യും. അവരുെട മുറി കിഴക്കു് ഭാഗത്താണു്. മുല്ലെച്ച�
ടി വള്ളി വിടർത്തിയാടുന്നതു് ലീല  കാണുന്നതു്
ഇവിെട വന്നതിതിനു േശഷമാണു്. െചറിയമ്മയു�
െട മുറിക്കു പുറത്തു കുറച്ചു മാറിയാണു് പഴയ െതാ�
ഴുത്തുള്ളതു്. അതിനു മുമ്പിൽ ഇവിടുള്ള അമ്മ വച്ചു
പിടിപ്പിച്ച നാലു് മുല്ല െചടികൾ ഉണ്ടു്. െചറിയമ്മ�
യുെട ഭർത്താവു നാരായണേനട്ടൻ മുറിക്കു പുറത്തു
ഇറങ്ങുന്നതു് കുറവാണു്. അവിെട ഫ്ലാസ്ക്കിൽ ചൂടു്
െവള്ളം നിറച്ചു വച്ചിരിക്കും. ഇടക്കു് േഹാർലിക്സ്
കലക്കി കുടിക്കാൻ ആണതു്. െചറിയമ്മ അടുക്ക�
ളയുെട തിണ്ണയിൽ പുറേത്തയ്ക്കു േനാക്കി ഇരിക്കും.
ഇടയ്ക്കു െകാറിക്കാൻ വല്ല മിക്സ്ച്ചറും കിട്ടിയാലതും
െകാണ്ടു് മുടന്തി മുടന്തി കിഴക്കു് ഭാഗേത്തക്കു് ഒരു
േപാക്കാണു്. ലീല  ആദ്യം ഈ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ
ആ േപാക്കു് കണ്ടു അന്തിച്ചു േപായി. എന്തിനാണാ�
േവാ. അമ്മ ചിരിച്ചു െകാണ്ടു് പിന്നാെല േപാവാൻ
പറഞ്ഞു. ലീല  െചന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ കിട്ടിയ ഭക്ഷ�
ണത്തിെന്റ ഒരു പങ്കു നാരായണേനട്ടനു് െകാടുത്തു
തിരിച്ചു നടക്കുന്ന െചറിയമ്മെയ ആണു് കണ്ടതു്.
ലീലെയ  കണ്ടേപ്പാൾ അവരുെട മുഖത്തു് നാണം
െപാട്ടി. ലീലയ്ക്കു്   ചിരി ഒന്നും വന്നില്ല. േദഷ്യമാണു്
വന്നതു്. വയസ്സാങ്കാലത്തു് ഓേരാ… ലീല  െമെല്ല
പറഞ്ഞു. അവരതു് േകട്ടില്ല. േകട്ടാൽ നല്ലതു് കി�
േട്ട ്യെന അമ്മയുെട കയ്യിൽ നിന്നും. അമ്മക്കു് വല്ല്യ
കാര്യമാണു് െചറിയമ്മെയ. അമ്മയുെട അമ്മയുെട
സ്വന്തം അനിയത്തി അേല്ല. കുെറ കഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്
െചറുപ്പത്തിൽ. അവരുെട തറവാട്ടിെല ഭാഗം കൂ�
ടി അമ്മക്കു് എഴുതിെക്കാടുത്തിട്ട് അമ്മ വാങ്ങിയ
സ്ഥലമാണിതു്. അെപ്പാ അമ്മ അവെര േനാക്കണ�
മേല്ലാ. അതു് മാത്രമല്ല. അമ്മ പറയും “സ്വന്തെമന്നു
പറഞ്ഞു എനിക്കും എെന്റ മക്കൾക്കും കയറിെച്ച�
ല്ലാൻ കല്ലു െചര്യംെമെട വീടു് മാേത്ര ണ്ടായിട്ടുള്ളൂ.
മെറ്റാരിടവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.” എന്നാൽ അമ്മ�
ക്കു് സുഖമില്ലാെത ചികിത്സക്കു് തലേശരി ഒരു ഗു�
രുക്കെള കാണിക്കാൻ മാതു തള്ളെയയും കൂട്ടി
േപായ േനരത്തു് അമ്മയുെട മകെന്റ ഭാര്യ െചറി�
യമ്മെയെക്കാണ്ടു് കിഴക്കു് വശെത്ത മുറ്റം അടിപ്പി�
ക്കുകയും, േതങ്ങ ചിരവിക്കുകയുെമാെക്ക െചയ്തു.
െചറിയമ്മ മുടന്തി മുടന്തി അെതാെക്ക െചയ്യുമായി�
രുന്നു. അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനു് മുേന്ന അവർ
നാരായണേനട്ടനുള്ള േപ്ലറ്റ് കിട്ടുന്നതു േനാക്കി ഇരി�
ക്കും. കിട്ടിയാലുടൻ അവർ അതും െകാണ്ടു് പായും.
പിെന്ന തിരിച്ചു വന്നു അവർക്കുള്ള േപ്ലറ്റ് കിട്ടുന്ന�
തും േനാക്കി ഇരിക്കും. അടുക്കളയിൽ തെന്ന ഇട്ട
ഒരു െബഞ്ചിൽ ആണു് അവർ ഇരിക്കുക. അവർ�
ക്കുള്ള കഞ്ഞിയിൽ ആ േചച്ചി കുറച്ചു ചമ്മന്തിയും,
ഒരു പപ്പടവും ഇട്ടു വച്ചിരിക്കും. പപ്പടം നനഞ്ഞു കു�
തിർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവർ അതു് െമെല്ല െബഞ്ചിേല�
ക്കു് നീക്കി വച്ചു കഞ്ഞി കുടിക്കും. ലീല  താെഴ ഒരു
പലക ഇട്ടാണു് ഇരിക്കുക. ചുമരു് േനാക്കി ആണി�
രിപ്പു്. എന്നാലും അവരുെട സങ്കടം കഞ്ഞി ഇറക്കു�
േമ്പാൾ െതാണ്ടയിൽ തടയുന്നതു് ലീലയ്ക്കു് അറിയാം.
അമ്മക്കു് ഗുരുക്കളുെട അടുേത്തക്കു് ഒരു കെത്ത�
ഴുതണം എന്നു് അവൾ  കരുതും. േവഗം വരാൻ.
എന്നാൽ അമ്മയുെട അസുഖം ഓർക്കുേമ്പാൾ േവ�
ണ്ട എന്നു് െവക്കും. അമ്മ ഇടെയ്ക്കഴുതും. ഉച്ചക്കു്
കയറി വരുന്ന േപാസ്റ്റ്മാൻ കെത്തറിഞ്ഞു േപാകു�
േമ്പാൾ അവൾ  ഓടി െചന്നു് േനാക്കും, അമ്മയുെട
എഴുത്തുേണ്ടാ എന്നു്. െചറിയമ്മക്കുള്ള എഴുത്തിൽ
ലീലയ്ക്കും   അേന്വഷണം ഉണ്ടാവും. മറ്റാരും കത്ത�
യക്കാൻ ഇല്ല. ലീലയുെട ഏടത്തിയുെട ഭർത്താ�
വിനു ലീല  അവരുെട വീട്ടിൽ െചല്ലുന്നേതാ താമ�
സിക്കുന്നേതാ ഇഷ്ടമല്ല. ലീല  ഒന്നും ഇല്ലാത്തവളാ�
ണേല്ലാ. േപാരാത്തതിനു് ഏേതാ വീട്ടിൽ േവലയ്ക്കു
നിൽക്കുന്നവളും.

പണ്ടു് ലീലയുെട  അമ്മ അവെള കല്യാണം കഴി�
പ്പിച്ചിരുന്നു. പിെന്ന അമ്മ കിടപ്പിലായി. അയാൾ
ഏടത്തിയുെട ഭർത്താവിെന്റ ബന്ധത്തിൽെപ്പട്ട
ആളായിരുന്നു. ആദ്യം ലീലയും അയാളും അവളുെട
അമ്മേയാെടാപ്പമായിരുന്നു താമസം. ലീലയ്ക്കു് പതി�
നാറു കഴിഞ്ഞു പതിേനഴാവാൻ തുടങ്ങുന്നു. രാത്രി
ഒറ്റ മുറി വീട്ടിൽ ലീലയും, അയാളും അമ്മയും. അമ്മ
പുറം തിരിഞ്ഞാണു് കിടപ്പു്, മണ്ണു് േതച്ച ചുമരിനു േന�
െര. ലീല  മലർന്നും. അയാൾ െചരിഞ്ഞു ലീലയുെട
വയറ്റിനു് മീെത ൈകയിട്ടു് കിടക്കുന്നു. ലീലയ്ക്കു് െചറു�
തായി ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഒന്നും മിണ്ടാെത
കിടക്കുകയാണു്. അമ്മ േകട്ടാേലാ. എേപ്പാേഴാ ഉറ�
ങ്ങിേപ്പായി. ഉറക്കത്തിൽ ഒരു േപ്ലറ്റിെന്റ അറ്റത്തു
നിന്നു് മറു അറ്റേത്തക്കു ഒഴുകുന്ന മത്തിക്കറി ആണു്
കണ്ടതു്. അതു് വാരി ഉണ്ണുന്ന ലീല. േചാറിനു വിശ�
പ്പിെന്റ സ്വാദുണ്ടു്. െപട്ടന്നാണു് ലീലയ്ക്കു് ശ്വാസം മുട്ടു�
ന്നതു് േപാെല േതാന്നുന്നതു്.  െതാണ്ടയിൽ േചാറു്
കുടുങ്ങിയതാേണാ എന്നു് പകച്ചു േപായി. െവള്ള�
െമാഴിക്കാൻ േവണ്ടി വായ തുറക്കാൻ േനാക്കിയിട്ടു്
പറ്റുന്നില്ല. ആേരാ വായ െപാത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
കണ്ണുമിഴിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ ഇരുട്ടാണു്. അയാൾ
െചവിക്കടുത്തു മുരളുന്നുണ്ടു്. ലീലയ്ക്കു് ഒന്നും മനസിലാ�
യില്ല. അയാൾ ശബ്ദംതാഴ്ത്തി മിണ്ടരുതു് എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു. എന്നിട്ടു് ലീലയുെട  പാവാട വലിച്ചു കയറ്റി.
ലീല  മിണ്ടാനാവാെത ആർത്തുകിടന്നു. ഒരായിരം
േതനീച്ചക്കൂട്ടങ്ങൾ തലക്കുള്ളിൽ ഇരമ്പി. അയാൾ
േദഹത്തു് നിന്നു് ഇറങ്ങിയതും ലീല  കമിഴ്ന്നു കിടന്നു
ശ്വാസം വലിച്ചു ഇറങ്ങി ഓടി. പുറത്തുള്ള ഓലമറ�
ച്ച കുളിമുറിയിൽ നരച്ചു േപായ നിലാവു് ചത്തു് കി�
ടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും േതാന്നുന്നില്ല. മരവി�
പ്പു് േപാലും. ആകാശേത്തക്കു് നക്ഷത്രങ്ങെള തി�
രഞ്ഞു ആ രാത്രി അവിെട കിടന്നുറങ്ങിയതു് ലീല
 അറിഞ്ഞില്ല. പിേറ്റന്നു് ഓലമറ നീക്കി അമ്മ മൂത്ര�
െമാഴിക്കാൻ വന്നേപ്പാൾ ലീലെയ കണ്ടു േപടിച്ചു.
അവൾ കണ്ണു് തുറന്നു അമ്മയുെട മുഖേത്തയ്ക്കു് േനാ�
ക്കി, പിെന്ന െമെല്ല എഴുേന്നറ്റു േപായി. കരി െകാ�
ണ്ടു് പല്ലു് േതക്കുേമ്പാഴും, ഇറയത്തുള്ള അടുപ്പിൽ 
കട്ടങ്കാപ്പി ഇടുേമ്പാഴും, ഒന്നും േതാന്നിയില്ല. പേക്ഷ,
അമ്മ പിേറ്റന്നു മുതൽ പുറെത്ത വരാന്തയിൽ കിട�
ക്കാൻ തുടങ്ങി. പുറെത്ത േകാച്ചുന്ന തണുേപ്പാർത്തു
ലീലയ്ക്കു്  ആധിയായി. അമ്മ ചുമയ്ക്കുേമ്പാൾ െനഞ്ഞ�
ത്തുനിന്നും കരിയിലകൾ െഞരിഞ്ഞമർന്നു. ലീല
 അയാെള നിർബ്ബന്ധിച്ചു, മെറ്റവിെട എങ്കിലും പണി�
ക്കു േപാകാൻ. മഴക്കാലത്തു് അമ്മ വരാന്തയിൽ
എങ്ങെന കിടക്കും എന്നു് ലീലയ്ക്കു് ഒരു നിശ്ചയവും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയാൾക്കു് കുടകിൽ േജാലി കി�
ട്ടിയേപ്പാൾ ലീലയുംകൂെട േപായി. അവിെട ഉള്ള
ഫാക്ടറിയിൽ അവളും െചന്നു പണിക്കു്. പിെന്നയാ�
ണു് അയാൾക്കു് അസുഖം പിടിെപട്ടതു് േദഹത്തുള്ള
െതാലി പാമ്പിെന്റ ഉറ േപാെല ഉരിഞ്ഞു വരുന്ന
എേന്താ ഒരു േരാഗം. കുറച്ചു ചികിത്സിച്ചു. അയാൾ
മരിച്ചേപ്പാൾ നാട്ടിേലയ്ക്കു് െകാണ്ടു് വരാനുള്ള വണ്ടി
ഒെക്ക അവിെട ഉള്ള മുതലാളി ഏർപ്പാടാക്കി. കുട�
കു കാലങ്ങൾക്കിടയിൽ എേപ്പാേഴാ അമ്മ മരണ�
െപ്പട്ടിരുന്നു. അയാെള െകാണ്ടു് േപായതു് ഏടത്തി�
യുെട വീട്ടിേലക്കാണു്. ശവം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഒരു മൂല
അവർ കാട്ടിത്തന്നു. അധികം ആരും ഉണ്ടായിരു�
ന്നില്ല. ഏടത്തിയുെട മകൻ ചിതക്കു് തീ െകാളുത്തി.
പിെന്ന ഏെറ താമസിയാെത ലീല  അവിെട നിന്നി�
റങ്ങി. അമ്മയുെട െചറിയ മരെപ്പട്ടി ഏടത്തിയുെട
വീട്ടിൽ കണ്ടു. അതു് എടുേത്താെട്ട എന്നു് േചാദിച്ച�
േപ്പാൾ അവർ എതിർെപ്പാന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതും
ഒക്കത്തു് വച്ചാണു് ഇറങ്ങിയത് . ഒരാൾ വഴി ഒരു വീ�
ട്ടിേലയ്ക്കു. പിെന്ന അവിടുന്നു് ഇവിേടക്കും.

ഇെപ്പാ ഇവിെട ലീലയും, ഇവിടുെത്ത അമ്മയും,
അമ്മയുെട വയസ്സായ െചറിയമ്മയും അവരുെട
ഭർത്താവും മാത്രം. ഇവിടുണ്ടായിരുന്ന മെറ്റല്ലാരും
േവെറ ഓേരാ വീടുകളിേലയ്ക്കു് േപായി. ആ െപൺ�
കുട്ടിയും. ആ കുട്ടി ഇന്നിവിെട ഇല്ല. ദൂെര എവിെട�
േയാ പഠിക്കാൻ േപായിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ അമ്മ
ചത്തു് േപായി. അച്ഛൻ  മെറ്റാരു സ്ഥലത്തു് പണി�
ക്കും േപായി. അതിെന ലീലയ്ക്കു എേന്താ ഇഷ്ടമല്ല.
അതിെന്റ കണ്ണിൽ മെറ്റാരു േലാകമുള്ളതു് േപാെല
േതാന്നും. അതു് ഇവിെട ഒന്നും അല്ലാത്ത േപാെല.
ഇവിടുെത്ത അമ്മ അതിനു, ഒരു അവധികാലത്തു്,
രണ്ടു തകരെപ്പട്ടി നിറെയ പുസ്തകം കാണിച്ചു െകാ�
ടുത്തു. അെതാന്നും മിണ്ടാെത അന്തം വിട്ടു നിന്നു.
അമ്മ അതിെന േചർത്തു് പിടിച്ചു പറയ, “േമാെള,
പണ്ടു് േറഷൻ വാങ്ങാൻ മൂപ്പരു് തന്നിരുന്ന കാശിൽ
നിന്നും വാങ്ങി വച്ചതാ. അരിക്കുള്ളിൽ പൂത്തി വച്ചാ�
ണു് െകാണ്ടു് വരിക. ആരും കാണാതിരിക്കാൻ.
ന്നിട്ടു് രാത്രി ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഉറെക്ക വായിക്കും.
എല്ലാരും േകൾക്കും. നിെന്റ അമ്മ ഒെക്ക അങ്ങ�
െനയാ ഇംഗ്ലീഷ് ഒെക്ക െതറ്റില്ലാണ്ടു് എഴുതാൻ പഠി�
േച്ച. അവെരാെക്ക വലുതായിേപ്പായേപ്പാ, നീ വലു�
താവുന്നതു് വെര ഇെതാെക്ക ഞാൻ െപറുക്കിക്കൂട്ടി
എടുത്തു വച്ചതാ”. കുട്ടി അെതാന്നും േകൾക്കുന്നതാ�
യി േതാന്നിയില്ല. രണ്ടു തകരെപ്പട്ടി നിറെയ പുസ്ത�
കം, കണ്ണിമെവട്ടാെത അതു് േനാക്കി നിന്നു. പിെന്ന
പുസ്തകം ഓേരാന്നായി എടുത്തു മറിച്ചുേനാക്കി, ചി�
ലതു് മാറ്റിവച്ചു. അമ്മ അതിെന തെന്ന േനാക്കി നി�
ന്നിട്ടു് പിെന്ന അവിടുന്നു് േപായി. ലീല കുട്ടി എടുത്തു
മാറ്റിവച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഓേരാന്നായി മറിച്ചു േനാ�
ക്കി. “അേയ്യ, ഇതിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലേല്ലാ.”
കുട്ടി തല ഉയർത്തിയില്ല. “ഇെതാെക്ക വല്ല്യ ആൾ�
ക്കാർക്കേല്ല വായിച്ചാ മനസ്സിലാവാ. ഇെതാെക്ക
ഇെപ്പാ എന്തിനാ കുട്ടിക്കു്?” അേപ്പാഴും അവൾ
തല ഉയർത്തിയില്ല. അതിെന്റ മുഖെത്താരു െച�
റിയ നീരസം വന്നതായി േതാന്നി ലീലയ്ക്കു്. “കുട്ടിക്കു്
െചറിയ പുസ്തകങ്ങൾ വല്ലതും വായിച്ചാ േപാെര?
ഇെതാെക്ക ഇെപ്പാ…” “ലീേലച്ചി, ഞാൻ ഇെതാ�
ന്നു േനാക്കിേക്കാേട്ട, ങ്ങള് െപാേയ്ക്കാളീ”. ഇെപ്പാ
ലീലയ്ക്കു േദഷ്യം വന്നു. “ഞാൻ കാര്യായിട്ടേല്ല േചാ�
ദിേച്ച… ഇത്  നിേപ്പാ ഇവിടുന്നു േപാകാൻ പറയ�
േണാ? കുട്ടിക്കു് ഇെതാന്നും വായിച്ചാ എന്തായാലും
മനസ്സിലാവില്ല. ഇതു് വല്ല്യ ആൾക്കാർക്കുള്ള പു�
സ്തകങ്ങളേല്ല? കുട്ടിക്കത്ര ബുദ്ധിെയാന്നുമില്ലേല്ലാ?”
കരുതിക്കൂട്ടി അതിനു േവദനിേച്ചാെട്ട എന്നു് വച്ചു
ലീല പറഞ്ഞു. പകരം ആ കുട്ടി കണ്ണുയർത്തി ലീ�
ലെയ േനാക്കി, “എന്താ ലീേലച്ചിക്കു വായിക്കാൻ
പേറ്റ്വാ? പറ, പേറ്റ്വാ? മനസ്സിലാേവാ?” അതിെന്റ
ധാർഷ്ട്യം. “കുേട്ട്യ,” ലീലയുെട ശബ്ദം വിറച്ചു. “ഞാ�
േന… നായരാ. നല്ല തറവാടി നായരു്. ഗതിെകട്ടതു്
െകാണ്ടാ ങ്ങൾ തീയ്യന്മാരുെട കുടീലു് കഞ്ഞി കുടി�
ച്ചു കിടേക്കണ്ടി വരുേന്ന. കുറച്ചു പഠിപ്പും വിവരൂം
ണ്ട്ച്ച്ട്ടു് ആരും പ്രമാണിമാരാവൂല്ല. അതിനു കുടുംബ�
ത്തു് ജനിക്കണം. ഹാ‼” ആ കുട്ടിയുെട മുഖത്തു് െഞ�
ട്ടൽ കണ്ടു. അതിനു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നു്
േതാന്നി. മനസ്സിലാക്കിെക്കാടുക്കാ. “വല്ല്യ വല്ല്യ
മനുഷ്യന്മാരു പിറന്ന ജാതിയാ. അറിേയാ? കുട്ടിക്കു്
ഏെതങ്കിലും വല്ല്യ മനുഷ്യന്മാെര അറിേയാ? ആെര�
െയങ്കിലും? അങ്ങെന ആെരങ്കിലും േണ്ടാ കുട്ടിക്കു്?
പറ.” ലീല വിറച്ചു. അേപ്പാൾ കുട്ടിയുെട മുഖത്തു് ഒരു
ചിരി കണ്ടു. “അേത്രേള്ളാ? എനിക്കറിയാേലാ?”
ആരു്. ലീലയുെട പുരികം വളഞ്ഞു. “ഗുരു. ലീേലച്ചി
േകട്ടിട്ടിേല്ല? ശ്രീനാരായണഗുരു. മൂപ്പരു് വല്ല്യ ആള�
േല്ല? അേല്ല? നമ്മെട വീട്ടിലു് േഫാേട്ടാ തൂക്കീട്ടിേല്ല?
അവരു്.” ലീല ഒരു നിമിഷം അതിെന േനാക്കി നി�
ന്നു. എന്നിട്ടു് തിരിഞ്ഞു നടന്നു.

പിന്നീടുള്ള തുടർച്ചകളിൽ;

മുല്ലവള്ളികളിൽ ഒന്നു് പടർന്നു പന്തലിച്ചു, ചില കാ�
ലങ്ങളിൽ െവള്ള നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. പുലർെച്ച നാ�
ലു് മണി േനരത്തു് ലീല  വാതിൽ തുറക്കുേമ്പാൾ മുല്ല
മണം അടിച്ചു മയങ്ങി നിൽക്കും. ൈവകുേന്നരങ്ങ�
ളിൽ മലയിടുക്കുകളിൽ നിന്നും പനയുെട തലപ്പത്ത�
ടിച്ച കാറ്റു് ലീലയ്ക്കു് മുകളിൽ തടഞ്ഞു േപാവും. മെറ്റവി�
െടേയാ ഏേതാ വഴികളിൽ അവൾ തനിച്ചു പച്ചമ�
രങ്ങൾക്കിടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ആകാശം െതാടു�
വാൻ േനാക്കും. മരത്തിെന്റ െകാമ്പിെല പിടിവിടാ�
തിരിക്കാൻ മുറുെക്ക പിടിക്കുന്നതിനാൽ ആകാശ�
േത്തക്കു ഏന്തി വലിയാൻ കഷ്ടമാണു്. ചിറകുകൾ
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിെലന്നു െവറുെത െവറുെത ഓർ�
ത്തു് നിന്നു് പിെന്ന ആരും കണ്ടിെല്ലന്നു ഉറപ്പു വരു�
ത്തി, വന്ന വഴിെയാെക്ക തിരിച്ചു നടക്കും.

രാവിെലകൾ മാറി ഉച്ചയും, പിെന്ന ൈവകുേന്നര�
വും, അതിനു േശഷം രാത്രിയും. മുല്ലവള്ളികളുെട
ആട്ടവും. മഴയ്ക്കു മുെന്ന ഉള്ള േവവും. അമ്മയുെട മര�
െപ്പട്ടിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കരയുള്ള െച�
മ്പകമണമുള്ള മുണ്ടും. െവള്ളേപനുള്ള കല്ലു െചറിയ�
മ്മയും. ദൂരേദശത്തുനിന്നും മടങ്ങി വരാൻ ഉള്ള ആ
പഴയ െപൺകുട്ടിയും. പിെന്ന, പിെന്ന ലീലയും.
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ആരതിഅേശാക്
ആരതി അേശാക് ഒരു
ദ്വിഭാഷാ എഴുത്തുകാ�
രിയും കവയിത്രിയും
വിവർത്തകയുമാണു്.
അവരുെട ആദ്യ കവി�
താസമാഹാരമായ
Lady Jesus-ഉം മറ്റു്
കവിതകളും  Journal
of Commonwealth
Literature-ൽ ‘മൂർച്ച�

േയറിയ പ്രതിേരാധമുള്ള കവിത’ (2019, വാല്യം 54 (4))
എന്നു് വിേശഷിപ്പിക്കപ്പട്ടു. Lost Heroine (Speaking
Tiger Press,2020) ആണു് ഒടുവിൽ ഇറങ്ങിയ പരിഭാഷ.
േകരളത്തിെല പട്ടാമ്പിയിൽ നടന്ന South Indian
Poetry Carnival അഞ്ചാം പതിപ്പിൽ Word Me Out
എന്ന േപരിൽ അവരുെട കവിതാ ഇൻസ്റ്റാേളഷൻ പ്ര�
ദർശിപ്പിച്ചു. Blue Nib മാസിക (ലക്കം 37, അയർലൻ�
ഡ്), അയർലണ്ടിെല വനിതാ കവികളുെട സൂചികയായ
Poethead എന്നിവയിൽ ഇവർ ഫീച്ചർ െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടു�
ണ്ടു്. അടുത്ത കാലത്തായി അവരുെട കവിതകൾ Kali
Project, Witness The Poetry of Dissent എന്നിവയിൽ 
ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്: മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും െചറു�
കഥകൾ എഴുതാറുള്ള ആരതി അേശാകിെന്റ ഒരു സമീ�
പകാല െചറുകഥ One Surviving Story എന്ന സമാഹാ�
രത്തിൽ ഓേസ്ട്രലിയെല  Icoe Press  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. അവരുെട കവിതകൾ അച്ചടിരൂേപണയും ഓൺ�
ൈലനായും േദശീയ അന്തർേദശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േലഖനങ്ങൾ Hindu Blink-ലും മറ്റും പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്.

ചിത്രീകരണം: വി.പി. സുനിൽകുമാർ
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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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് 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
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

