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വൃദ്ധന്മാർ പൂമ്പാറ്റകെള
പിടിക്കാത്തെതന്തു്?

ഈ ഉദ്യാനം എെന്റ ജീവിതവുമായി അത്യധികം
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെത്ത പൂമരങ്ങളും പുൽ�
ത്തകിടികളും ഒറ്റയടിപ്പാതകളും ഏകാന്തമായ മര�
ച്ചുവടുകളും ശബ്ദേരഖ നഷ്ടെപ്പട്ട ഒരു ചലച്ചിത്രത്തി�
െലന്നേപാെല എെന്റ മനസ്സിലൂെട പലേപ്പാഴും കട�
ന്നുേപാകുന്നു.

ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ഒരു തടാകത്തിനു ചുറ്റും നിർ�
മ്മിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഉദ്യാനത്തിേലക്കു േവ�
നൽക്കാലം കടന്നുവരാേറയില്ല. േമഘങ്ങെള സ്വ�
പ്നം കണ്ടു കിടക്കുന്ന തടാകം വർഷകാലങ്ങളിൽ
ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞ മനസ്സുേപാെല തുളുമ്പിക്കിടക്കും.

ഓേരാ കാലത്തും ഈ ഉദ്യാനത്തിേലയ്ക്കു കാറ്റുകെള�
ത്തിക്കുന്ന ദിക്കുകളും ഇവിടെത്ത മരങ്ങളും െചടി�
കളും പൂക്കുന്ന ഋതുക്കളും മരച്ചില്ലകളിൽ കിളികൾ
കൂടുകൂട്ടുന്ന മാസങ്ങളും ഏെതന്നു് എനിക്കറിയാം.
ഇവിെടക്കാണുന്ന ഈ വലിയ തണൽമരങ്ങൾ പി�
ടിെച്ചാടിക്കാവുന്നത്ര െചറിയ െചടികളായിരുന്ന
കാലത്താണു് ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയായി ഈ ഉദ്യാന�
മാെക ഓടിച്ചാടി നടന്നതു്. തടാകത്തിെന്റ കിഴ�
േക്ക േകാണിൽ, ഞാങ്ങണക്കാടുകൾക്കിടയിൽ,
ജലനിരപ്പിേലയ്ക്കു കൂെടക്കൂെട പഴുത്ത ഇലകൾ വീ�
ഴ്ത്തിെക്കാണ്ടുനിന്നിരുന്ന, ശിഖരങ്ങളിൽ വലിയ മുഴ�
കളുണ്ടായിരുന്ന കൂറ്റൻ കുളമാവു് കടപുഴകിവീണ
വർഷകാല ൈവകുേന്നരം ഞാൻ ഇന്നും ഓർമ്മിച്ചി�
രിക്കുന്നു. പള്ളിമതിൽെക്കട്ടിെല വാഴേത്താപ്പുകൾ
ചവുട്ടിെമതിച്ചു് ഭീകരമായ മുഴക്കേത്താെടെയത്തിയ
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ വരവു േനാക്കി, പുൽത്തകിടിക്കപ്പു�
റത്തു് അന്നുണ്ടായിരുന്ന കളിത്തട്ടിെന്റ േകാണിൽ
ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുെട സംഘം അങ്കലാേപ്പാെട നിൽ�
ക്കുേമ്പാഴാണു്, േവേരാെട പിഴുെതറിയെപ്പട്ട കുള�
മാവു തടാകത്തിെന്റ െന ഞ്ചിേലക്കു് ആർത്തലച്ചു
വീണതു്. കാറ്റിനു പിന്നാെല അലറിെക്കാേണ്ടാടി�
െയത്തിയ മഴ െപയ്തകന്നതും ഞങ്ങൾ തടാകക്ക�
രയിേലേക്കാടി. കുളമാവിെന്റ ഒത്തിരിെപ്പാക്കമു�
ണ്ടായിരുന്ന ശിഖരങ്ങളിെല അതിശയിപ്പിക്കുന്ന�
ത്ര വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കിളിക്കൂടുകൾക്കു് എന്തു
പറ്റി എന്നറിയാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുെട െവമ്പൽ.
ഞങ്ങൾ ആശങ്കെപ്പട്ടതുേപാെല വീണ മരത്തിൽ�
നിന്നു െതറിച്ചുേപായ ഒരു കിളിക്കൂടു് ചിതറിയ ഇല�
കൾെക്കാപ്പം തടാകക്കരയിേലക്കു് ഒഴുകിയടുക്കുന്നു�
ണ്ടായിരുന്നു. നനഞ്ഞേപ്പാൾ ചിന്നിച്ചിതറിയ ഉണ�
ക്കമരച്ചില്ലകൾക്കിടയിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ച
കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളിെലാന്നു് കിടുങ്ങുന്ന ഹൃദയേത്താ�
െട എെന്റ ൈകെവള്ളയിൽ പതുങ്ങിയിരുന്നു് സാവ�
ധാനം കണ്ണുകളടച്ചു് ജീവൻ െവടിഞ്ഞു.

കളിത്തട്ടിെന്റ മുറ്റെത്ത പുൽപ്പരപ്പിേലയ്ക്കു നിഴൽവീ�
ഴ്ത്തി നിന്നിരുന്ന വാകമരത്തിെന്റ ഒരു പ്രേത്യക െകാ�
മ്പിൽ, ഏെറക്കാലേത്താളം എല്ലാ സന്ധ്യാ േനര�
ങ്ങളിലും കൃത്യേനരത്തു് വെന്നത്തിയിരുന്ന മൂങ്ങെയ�
യും ഞാൻ ഓർത്തു േപാവുന്നു. ഉദ്യാനവിളക്കുകളു�
െട പ്രകാശത്തിൽ മുറ്റത്തു െതളിഞ്ഞിരുന്ന മൂങ്ങയു�
െടയും മരച്ചില്ലയുെടയും നിഴൽ ഞങ്ങളുെട സമയ�
മാപിനിയായിരുന്നു. ഇത്രേയെറ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള
പക്ഷികൾേപാലും സ്വന്തമായി ഒരു മരച്ചില്ല സൂക്ഷി�
ക്കുന്നതിെന്റ രഹസ്യെത്തപ്പറ്റി ആേലാചിക്കുേമ്പാ�
െഴല്ലാം ആ മൂങ്ങയുെട ചിത്രം എെന്റ മനസ്സിൽ െത�
ളിയാറുണ്ടു്.

ഈ ഉദ്യാനത്തിൽ പണ്ടു പതിവായിക്കണ്ടിരുന്ന
മുഖങ്ങളിേലെറയും ഭൂമിയിൽ നിന്നു മായ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. ആഴ്ചയിെലാരു ദിവസം—ശനിയാഴ്ചകൾ എന്നാ�
േണാർമ്മ—മുടങ്ങാെത ഈ ഉദ്യാനത്തിെലത്തി�
യിരുന്ന അന്ധനായ ഒരു യാചകനുണ്ടായിരുന്നു.
അറബികെളേപ്പാെല, തലമൂടുന്ന േവഷം ധരിച്ചു്,
കാഴ്ചയില്ലാെത തുറന്ന കണ്ണുകൾ ആകാശേത്തക്കു�
യർത്തി ഇടംവലം കുത്തുന്ന ഊന്നുവടി കാട്ടിെക്കാ�
ടുക്കുന്ന വഴിയിലൂെട, േകൾക്കാനിമ്പമുള്ള ഒരു യാ�
ചകഗാനം പാടി അയാൾ സാവധാനം ഉദ്യാനം
ചുറ്റിനടന്നു. അയാളുെട ൈകയിെല ദീർഘവൃത്താ�
കൃതിയിലുള്ള ഭിക്ഷാപാത്രം ഏേതാ വന്യമൃഗത്തി�
െന്റ തലേയാട്ടിയാെണന്നും േകട്ടിരുന്നു. പൂേന്താ�
ട്ടത്തിെല സന്ദർശകർ നൽകുന്ന നാണയങ്ങൾ
പിച്ചപ്പാത്രത്തിൽ വീണാലുടൻ അയാൾ നടത്തം
നിർത്തി പാത്രം മുകളിേലക്കുയർത്തി, വായുവിൽ
ചുഴറ്റി നാണയം താളാത്മകമായി കിലുക്കിെക്കാ�
ണ്ടു് ധർമ്മം െകാടുത്തവെന അനുഗ്രഹിച്ചു് നാലു
വരികളുള്ള ഒരു പാട്ടു പാടും. അതിെന്റ ഈരടികൾ
ഞാൻ മറന്നുേപായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ പാട്ടി�
െന്റ ഈണം അത്യാകർഷകമായിരുെന്നന്നും ധർ�
മ്മം െകാടുത്തവെന ൈദവം മഹാമാരികളിൽനി�
ന്നും പഞ്ഞകാലങ്ങളിൽനിന്നും സകലവിധ ആപ�
ത്തുകളിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കെട്ട എന്നായിരുന്നു
അതിെന്റ അർത്ഥെമന്നും എനിേക്കാർമ്മയുണ്ടു്.

പേക്ഷ, ഈ കഥയിേലെക്കത്താൻ ഉദ്യാനത്തിെന്റ
ഓർമ്മയ്ക്കിടയിലൂെട ഒരു കണ്ണുെപാട്ടെനേപ്പാെല
ഞാൻ എന്തിനു തപ്പിടഞ്ഞു നടക്കുന്നു? ഈ കഥ
തുടേങ്ങണ്ടിയിരുന്നതുേപാലും ഉദ്യാനത്തിൽ നി�
ന്നായിരുന്നില്ല. കാലഭ്രമണം കാണിക്കുന്ന ഒരു
വലിയ നാഴികമണിേപാെല കിടക്കുന്ന ഈ തടാ�
കതീരത്തു് ൈദവദൂതന്മാെരേപ്പാെല പറന്നുനടക്കു�
ന്ന നാനാവർണ്ണങ്ങളിലുള്ള വലിയ ചിത്രശലഭങ്ങ�
ളിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇതിെന്റ ഉചിതമായ തുടക്കം.
ഞാൻ ഈ ഉദ്യാനത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രേവശിച്ചതു�
േപാലും പൂമ്പാറ്റകെള േതടിനടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാ�
യിട്ടായിരുന്നിരിക്കണം. പൂക്കളും ചിത്രശലഭങ്ങളും
പുഴകളും പുൽേമടുകളും േചർെന്നാരുക്കുന്ന നിറങ്ങ�
ളുെട നൃത്തങ്ങൾ എെന്റ ബാല്യെത്ത എത്രമാത്രം
ഭ്രമിപ്പിച്ചിരുന്നു! എെന്റ ഇടതുകാൽമുട്ടിൽ ഇന്നും മാ�
യാെത കിടക്കുന്ന നാലണവട്ടത്തിലുള്ള മുറിപ്പാടു്,
ഈ തടാകതീരെത്ത ശലഭേവട്ടയ്ക്കിടയിൽ മുട്ടുകു�
ത്തി വീണതിേന്റതാണു്. ഏതു പൂവിൽനിന്നും േതൻ
കുടിച്ചു്, ഏതു് ഇലക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ഉറങ്ങി മേദാ�
ന്മത്തമായ ചലനങ്ങേളാെട പൂേന്താട്ടങ്ങളിൽനി�
ന്നു പൂേന്താട്ടങ്ങളിേലയ്ക്കു പറക്കുന്ന ശലഭങ്ങളുെട
സ്വപ്നസദൃശമായ യാത്രകൾ ഈ തടാകതീരെത്ത
പുൽേമടുകളിൽ ഞാൻ എത്രേയാ സന്ധ്യകളിൽ
േനാക്കിയിരുന്നിട്ടുണ്ടു് !

എന്നിട്ടും അേനക വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം ഒരു വൃദ്ധ�
നായി ഈ ഉദ്യാനത്തിൽ മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ
മെറ്റല്ലാം ഓർമ്മിച്ചിട്ടും ഞാൻ ശലഭങ്ങെള മറന്നു�
േപായിരുന്നു. കവാടത്തിെല വാകമരങ്ങൾ എത്ര�
േയെറ വളർന്നുേപാെയന്നതിശയിച്ചു് ഉദ്യാനത്തി�
േലക്കു പ്രേവശിച്ച ഞാൻ ഒരു ഭ്രാന്തെനേപ്പാെല
ഇതിനുള്ളിൽ ഓടി നടന്നു. ഓേരാ ഒറ്റയടിപ്പാതക�
ളും ഓേരാ മരച്ചുവടുകളും എന്നിൽ ഓേരാേരാ ഓർ�
മ്മകളുണർത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

നടന്നുനടന്നു്, വിചാരെപ്പട്ടു് തളർന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
ഉദ്യാനമധ്യത്തിെല പുതുക്കിപ്പണിയെപ്പട്ടിരുന്ന മ്യൂ�
സിയം കാണാൻ കയറി. മ്യൂസിയത്തിെല പ്രദർ�
ശനവസ്തുക്കൾ കണ്ണാടിക്കൂടുകളിൽ അടയ്ക്കെപ്പട്ടി�
രുെന്നങ്കിലും എെന്റ കണ്ണുകൾക്കു പേണ്ട പരിചി�
തമായിരുന്ന പുരാവസ്തുക്കൾ പുതിയവയിൽനിന്നു്
എനിക്കു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. മ്യൂസിയത്തിെന്റ
പുതുതായി േചർത്ത മുകൾനില വിജനമായിരുന്നു.
അവിെട നിറെയ സംഗീേതാപകരണങ്ങളായിരു�
ന്നു പഴയ വീണകൾ, തബലകൾ, തംബുരുകൾ…
ചുവരിെല പണ്ടെത്ത സംഗീതജ്ഞരുെട ചിത്രങ്ങൾ
പൂതലിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവസാനെത്ത ൈകയ�
ടിയും നിലയ്ക്കുേമ്പാൾ ഒരു സംഗീതസദസ്സിൽ അവ�
േശഷിക്കുന്ന നിശബ്ദതേപാെല അവിെടമാെക ഒരു
മൂകത പരന്നിരുന്നു. നിശബ്ദമായ സംഗീേതാപകര�
ണങ്ങൾക്കു നടുവിൽ ഒറ്റെപ്പട്ടുേപായ എെന്റ ഹൃദയ�
വും ഒരു പഴകിയ സംഗീേതാപകരണം മാത്രമാണ�
േല്ലാ എന്ന വിചാരേത്താെട ഞാൻ മ്യൂസിയത്തിെന്റ
നടകളിറങ്ങി.

പുറത്തു് ഉദ്യാനവൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗൃഹാതുരതയു�
ണർത്തുന്ന അന്തിെവയിൽ പരന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
തടാകതീരേത്തയ്ക്കു വിഷാദേത്താെട നടന്ന ഞാൻ
സൂര്യാസ്തമയം കാണാൻ പണ്ടു് ഇരിക്കാറുണ്ടായിരു�
ന്ന കുന്നിൻമുകളിെല അേത പുൽപ്പരപ്പിേലയ്ക്കു േപാ�
യി. ഞാങ്ങണക്കമ്പുകൾക്കിടയിലൂെട കുന്നിൻ െച�
രുവിേലയ്ക്കു ചിതറിയ അസ്തമയരശ്മികൾക്കിടയിലൂെട
ചിത്രശലഭക്കൂട്ടങ്ങൾ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും പറന്നുന�
ടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, അവയുെട ദൃശ്യം എെന്റ കാ�
ഴ്ചമങ്ങിത്തുടങ്ങിയ കണ്ണുകളുെട പുറംചില്ലിെലവിെട�
േയാ മാത്രം സ്പർശിച്ചു കടന്നുേപായതല്ലാെത മന�
സ്സിേലയ്ക്കു് ഒരു രശ്മിെയങ്കിലും കടത്തിവിട്ടില്ല.

അസ്തമയം കഴിഞ്ഞേതാെട തടാകതീരത്തു് പണ്ടു�
ണ്ടായിരുന്നതിൽ എത്രേയാ അധികം പ്രകാശമുള്ള
ഉദ്യാനവിളക്കുകൾ െതളിഞ്ഞു. അവയുെട അമിത�
െവളിച്ചം എെന്ന അലട്ടിെയങ്കിലും വീട്ടിേലയ്ക്കു മട�
ങ്ങിയാൽ േതാന്നുന്ന ഒറ്റെപ്പടേലാർത്തു് ഞാൻ
ഉദ്യാനപരിസരത്തുതെന്ന കുേറേനരംകൂടി െചല�
വഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അന്നും പതിവുേപാെല ഭാ�
ഗപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതിെനെച്ചാല്ലിയുള്ള തർക്ക�
ങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു് സൗദാമിനി എേന്നാടു കലഹി�
ച്ചിരുന്നു.

അങ്ങെനയാണു് ഉദ്യാനത്തിെന്റ ഒരു േകാണിൽ
ഒരു പുരാവസ്തുേപാെല ഇന്നും അവേശഷിക്കുന്ന
ആ ൈലബ്രറിയിേലയ്ക്കു ഞാൻ നടന്നതു്. ൈലബ്ര�
റിയുെട െചങ്കൽപടവുകൾ ചവിട്ടുേമ്പാൾ മുടന്തുകാ�
ലുള്ള ആ പഴയ ൈലേബ്രറിയെന ഞാൻ അേനക�
നാളുകൾക്കുേശഷം ഓർത്തു. വായനക്കാർ പുസ്ത�
കം േമാഷ്ടിച്ചുെവങ്കിേലാ എന്നു ഭയന്നു കേസരകൾ�
ക്കു പിന്നിൽ ഒരു കുറ്റാേന്വഷകെനേപ്പാെലയുള്ള
അയാളുെട നില്പു് !

ഏതു ൈലബ്രറിയിലും ഏെറ വായിക്കെപ്പടാത്ത�
െതന്നു േതാന്നുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണു ഞാൻ ആദ്യം
െതരയാറുള്ളതു്. അങ്ങെനെയാരു െതരച്ചിലിനിട�
യിൽ എെന്റ ൈകകൾ കെണ്ടത്തിയ ‘വാർദ്ധക്യ�
കാലം’ എന്നു േപരുള്ള പുസ്തകം ആ േപരിനാൽ�
ത്തെന്ന എെന്ന െപെട്ടന്നു് ആകർഷിച്ചു. ഏെറ
സേന്താഷേത്താെടയാണു ഞാൻ ആ പുസ്തകവു�
മായി ജനലരികിെല െവളിച്ചത്തിേലയ്ക്കു നടന്നതു്.

ൈലബ്രറി അടയ്ക്കുന്നതുവെര ഞാൻ അതു് അതീവ
താത്പര്യേത്താെട വായിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. തുടർ�
ന്നു വായിക്കുവാൻേവണ്ടിയുള്ള അടയാളം വച്ചിട്ടാ�
ണു പുസ്തകം തിരിെകേയല്പിച്ചു ഞാൻ ൈലബ്രറി�
യിൽ നിന്നിറങ്ങിയതു്. ആ പുസ്തകത്തിെന്റ തുടക്ക�
ത്തിെലാരിടത്തു് ആേരാ അടിവരയിട്ടിരുന്ന ഒരു വാ�
ചകം എെന്റ മനസ്സിെന ആെക ഉലച്ചിരുന്നു: “ചി�
ത്രശലഭങ്ങളായി പറന്നുനടക്കുന്ന മനുഷ്യർ പുഴുക്ക�
ളായി മരിക്കുേമ്പാൾ ചിത്രശലഭങ്ങളാവെട്ട, പുഴുവി�
െന്റ ബാല്യം പിന്നിട്ടു ശലഭങ്ങളായി മരിക്കുന്നു.”

ചിത്രശലഭങ്ങെള സംബന്ധിച്ച ആ തിരിച്ചറിവുമാ�
യി വിളക്കു കാലുകൾക്കു കീഴിെല വിഷണ്ണമായ
െവളിച്ചത്തിലൂെട ഒരു തത്ത്വചിന്തകെനേപ്പാെല
ഞാൻ തലതാഴ്ത്തി നടന്നു. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അജ്ഞാ�
തെന്റ അടിവരയുള്ള ആ വാചകം എെന്റ മനസ്സു്
ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു് ഉരുവിട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു—
പൂമ്പാറ്റകൾ പുഴുക്കളായി ജനിച്ചു് ശലഭങ്ങളായി
മരിക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യർ ശലഭങ്ങളായിപ്പിറന്നു് പുഴു�
ക്കളായി…

പതിവിേലെറ ൈവകിയാണു ഞാൻ വീട്ടിെലത്തിയ�
തു്. പല തവണ മുട്ടിയതിനുേശഷം മാത്രം വാതിൽ
തുറന്ന സൗദാമിനി എെന്റ േനെര മുഷിേപ്പാെട തുറി�
ച്ചുേനാക്കി.

ഇന്നു്, ഈ തടാകതീരെത്ത ചിത്രശലഭങ്ങളുെട
വലിയ സമൂഹെത്ത കണ്ണടച്ചാൽേപാലും എനിക്കു
കാണാനാവുന്നു. അത്രേമൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാണു
ഞാൻ അസ്തമയരശ്മികൾക്കിടയിലൂെട അവയിൽ
ഓേരാന്നിെനയും േനാക്കി േനാക്കിയിരിക്കുന്നതു്.
എേപ്പാഴും പിന്നിൽ പാത്തു പതുങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു
വികൃതിക്കുട്ടിെയെച്ചാല്ലിയുള്ള ഭയം നിറഞ്ഞ അവയു�
െട കണ്ണുകളിൽ വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ കരസ്പർശങ്ങൾ
എനിക്കു കെണ്ടത്താനാവുന്നു. ഓേരാ പൂവിെല േത�
നും കുടിച്ചേശഷം പൂവിെനത്തെന്ന േനാക്കിെക്കാ�
ണ്ടു് അവ പിേന്നാട്ടു പറന്നകലുന്നതു സങ്കടം നിറ�
ഞ്ഞ ഒരു യാത്ര േചാദിക്കേലാെടയാെണന്നു ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നു. വൃദ്ധന്മാർ ചിത്രശലഭങ്ങെള പി�
ടിക്കാത്തതു് എന്തുെകാണ്ടാെണന്നും ഇന്നു ഞാൻ
തിരിച്ചറിയുന്നു.

□
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അയ്മനം േജാൺ
1953-ൽ അയ്മനത്തു് ജനനം. റിട്ട. േകന്ദ്ര
ഗവ. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ. ആയിരത്തിെതാ�
ള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ മാതൃഭൂ�
മി സാഹിത്യമത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാ�
നം േനടിയ ‘ക്രിസ്മസ് മരത്തിെന്റ േവ�

രു് ’ എന്ന കഥയിലൂെട വായനക്കാർക്കിടയിൽ ശ്രേദ്ധ�
യനായ അയ്മനം േജാൺ വളെരക്കുറച്ചു് കഥകേളെയഴു�
തിയിട്ടുള്ളു. ഇേപ്പാൾ േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട
ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗം.

പ്രധാനകൃതികൾ
ക്രിസ്മസ് മരത്തിെന്റ േവരു്, എന്നിട്ടുമുണ്ടു് താമരെപ്പായ്ക�
കൾ, ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഒന്നാം പാഠം ബഹി�
രാകാശം.

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

