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കാളവണ്ടി
“എനിക്കു രസമീ നിേമ്നാന്നതമാം
വഴിക്കു േതരുരുൾ പായിക്കൽ;
ഇേതതിരുൾക്കുഴിേമലുരുളേട്ട,
വിടില്ല ഞാനീ രശ്മികെള.”
‘അമ്പാടിയിേലക്കു വീണ്ടും’—ഇടേശ്ശരി.

Margrat Bourke White: partition, 1947–48, India.

കാളവണ്ടി ഒരു കവിതയുമാണു്. 1940-ൽ ഇടേശ്ശ
രി േഗാവിന്ദൻ നായർ എഴുതിയ ഒരു നിശ്ചലചിത്രം
(still life). ജീവിതത്തിൽ ഗാന്ധിയുെട ആശയങ്ങ
േളാടു് മമത പുലർത്തിയിരുന്ന ഇടേശ്ശരി ഒെരാറ്റ
വസ്തുവിൽ ധ്യാനനിരതനായിരിക്കുന്നു. ഗൗതമ ബു
ദ്ധെന്റ പ്രസിദ്ധമായ താമരപ്പൂവിെല ധ്യാന(േബാധി
സ്വത്ത പദ്മപാണി)ത്തിെലന്നേപാെല. ഇറ്റാലി
യൻ ചിത്രകാരൻ െമാരാണ്ടിയുെട (Giorgio
Morandi) നിശ്ചലചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മ
നിരീക്ഷണം എന്ന ധ്യാനം.
െമാരാണ്ടി തെന്റ
കലാജീവിതത്തിെന്റ
ഭൂരിഭാഗം ദിവസങ്ങ
ളും സ്റ്റിൽ ൈലഫുകൾ
വരക്കാനാണുപേയാ
ഗിച്ചതു്. സ്ഫടികകുപ്പി
കളും മൺപാത്രങ്ങ
ളും സ്വന്തമായ അനു
പാതങ്ങളിൽ േമശ
ഇടേശ്ശരി േഗാവിന്ദൻ നായർ.
േമൽ നിരത്തി അയാൾ തെന്ന കണ്ടുപിടിച്ച വർ
ണക്കൂട്ടുകളാൽ നിശ്ചലചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു. ദിവേസ്സ
െന അയാൾ അതാവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. പല
േപ്പാഴും ഒേരകുപ്പിയും പാത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി നി
രത്തി മങ്ങിയ, ചാരം മൂടിയ നിറങ്ങളാൽ അയാൾ
ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു. െമാരാണ്ടിയുെട ചിത്രങ്ങൾ, ഒേര
ചായ െകറ്റിലുകൾ തെന്ന നിരന്തരം വന്നുേപാകുന്ന
യാസുജിേറാ ഒസുവിെന്റ സിനിമകളിെല പിേല്ലാ
േഷാട്ടുകൾ (pillow shots) േപാെല.
▶ ഇടേശ്ശരി േഗാവിന്ദൻ നായരുെട പ്രഭാഷണത്തിെന്റ ശബ്ദരൂപം

Large glass, dust collecting, photograph—Man
Ray.

ഇടേശ്ശരിയുെട കാളവണ്ടി എന്ന കവിതയിൽ ആ
വാഹനെത്ത ആദ്യം കാണാനാവുന്നതു് നാട്ടിൻ
പുറെത്ത െചത്തുവഴിയുെട വക്കിൽ ഒരാൽച്ചുവട്ടിലാ
ണു്. ഒരു ഓപ്പൺ എയർ മ്യൂസിയത്തിെലന്നേപാ
െല. നാട്ടിൻപുറത്തുകാർ കാളവണ്ടിെയന്നും മൂരി
വണ്ടിെയന്നും േപാത്തിൻ വണ്ടിെയന്നും വിളിക്കാ
റുണ്ടായിരുന്ന വാഹനം പ്രണമിച്ചേപാെലയാണു്
കിടക്കുന്നതു്. ആ കിടപ്പു് മെറ്റാരു ‘വാഹനെത്തയും’
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗാന്ധിയ്ക്കു പ്രിയെപ്പട്ട വസ്തുക്ക
ളിെലാന്നായ ‘ചർഖ’ ‘എന്ന വാഹനെത്ത. ‘െപരും
നുകം’ എന്നു് ഇടേശ്ശരി വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന, േപാത്തി
േനേയാ കാളെയേയാ വാഹനേത്താടു് ബന്ധിപ്പി
ക്കുന്ന കലപ്പ േപാലുള്ള ഭാരിച്ച മരത്തണ്ടു് അഴിച്ചു
മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ചക്രങ്ങളമർന്ന ചുറ്റിൽ തുരുമ്പുവ
ന്നിരിക്കുന്നു. മരത്തണ്ടുകൾ ചിതൽ തിന്നുന്നു. ദുർ
ഭഗമാെയാരു അസ്ഥി കൂടം േപാെലയാണു് അതി
േപ്പാൾ േതാന്നിക്കുന്നതു്. വലിയ രണ്ടു ചക്രങ്ങളിൽ
കൂടാരം താങ്ങി നീണ്ട മരത്തൂണിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന
കാളവണ്ടി കണ്ടാൽ നമസ്കരിക്കുകയാെണേന്ന
േതാന്നുകയുള്ളൂ. ഒറ്റച്ചക്രത്തിൽ നീണ്ട ൈകയ്യുള്ള
ഗാന്ധിയുെട ചർഖയും വിശ്രമിക്കുേമ്പാൾ നമസ്കരി
ക്കുന്നതായിേത്താന്നും. കാഴ്ച്ചയിൽ ഒന്നുേപാെല
യിരിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഈ
രണ്ടു വാഹനങ്ങൾ. പല ആശയങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന
രണ്ടു വാഹനങ്ങൾ സമാനമായ ആകൃതികൾ പൂ
ണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുമാവാം.

Charkha: photograph—Madhusudhanan 2021.

കാളവണ്ടി ഇതിൽ നിെന്നല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ പുതി
െയാരാശയെത്ത ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്, ബുർെഖ
ൈവറ്റിെന്റ (Margaret Bourke White) േഫാേട്ടാഗ്രാ
ഫിയിൽ. ഇന്ത്യ-പാക്കിസ്ഥാൻ വിഭജന കാലത്തു
അതിർത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ബുർെഖ ൈവറ്റ് േര
ഖെപ്പടുത്തിയ ഒരു കാളവണ്ടി ചിത്രമുണ്ടു്. ദൽഹി
യിൽ നിന്നും കറാച്ചിയിേലക്കു ആയിരത്തിെയൺ
പതു കിേലാമീറ്റർ ദൂരമുണ്ടു്. വീടും ഊരും േതടി അഭ
യാർത്ഥികൾ കാൽനടയായിട്ടും െട്രയിനിലും കാ
ളവണ്ടിയിലും തിങ്ങിെഞരുങ്ങി യാത്രെചയ്തിട്ടുമാ
യിരുന്നു ആ ദൂരമത്രയും താണ്ടിയതു്. ഈ യാത്രയു
െട ഹൃദയേഭദകമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാർട്ടിയർ െബ്ര
േസാണിെന്റയും (Henri Cartier Bresson) Bourke
White-െന്റയും ഇന്ത്യൻ േഫാേട്ടാഗ്രാഫുകളിൽ േരഖ
െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ആ േഫാേട്ടാഗ്രാഫുകളിലൂെട കാ
ളവണ്ടി അഭയാർഥികളുെട വാഹനെമന്നു് എനിക്കു്
േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. അതിജീവനത്തിെന്റ സേന്ദശമുണ്ടു്
കാളവണ്ടിയിൽ.

Margrat Bourke White: partition, 1947–48, India.

വർഗ്ഗീയലഹളയിൽ, അതിർത്തിക്കിരുവശത്തുമു
ള്ള അേനകായിരം ഹിന്ദുക്കളും, മുസ്ലിമുകളും, സിഖു
കാരും െകാല്ലെപ്പട്ടിരുന്നു. ലഹള നടക്കുേമ്പാൾ
അതിർത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ബുർെഖ ൈവറ്റിെന്റ
പ്രശസ്തമായ േഫാേട്ടാഗ്രാഫുകളിെലാന്നാണു് ’ കാ
ളവണ്ടി. കാളവണ്ടിക്കു് േഫാേട്ടാഗ്രാഫിൽ ഒറ്റച
ക്രേമയുള്ളൂ. ചക്രത്തിെന്റ മരയഴികൾ തീർക്കുന്ന
വിടവുകളിലൂെട വണ്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനു
ഷ്യരൂപം കാണാം. കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നതി
നാൽ അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല േതാ
ന്നും. അയാൾ മരയഴികളുെട ജനാലയിലൂെട േഫാ
േട്ടാഗ്രാഫർ കാമറയിലൂെടന്നേപാെല േനാക്കുന്നു.
(ഒരുപേക്ഷ, ബുർെഖ ൈവറ്റ് തെന്റ പ്രതിരൂപം ആ
മനുഷ്യനിൽ കാണുകയാവാം) എന്താണയാൾ കാ
ണുന്നതു് ? സമീപകാലത്തുസംഭവിച്ച തെന്റ രാജ്യ
ത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം? വർഗ്ഗീയ ലഹളയുെട നാര
കീയ ദൃശ്യം?

Margrat Bourke White: partition, 1947–48, India.

രണ്ടു്
കാലത്തിെന്റ േപാക്കുവരവുകൾ ഇടേശ്ശരി കാളവ
ണ്ടി എന്ന കവിതയിലുടനീളം വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്.
“അന്തിത്തുടിപ്പിൽത്തളിരുട്ടുെകാണ്ടാവയസ്സനശ്വത്ഥമടുത്തു നിൽേക്ക,

അതിൻ ദലങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പറന്നു
ൈതക്കാറ്റദൃശ്യച്ചിറകിട്ടടിെക്ക…”

കവിതയുെട ആദ്യഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഈ മേനാഹര
മായ വരികൾക്കിടയിലൂെടയാണു് കാലം കാളവ
ണ്ടിയിൽ കടന്നുവരുന്നതു്.

Margrat Bourke White: partition, 1947–48, India.

കാളവണ്ടിെയ കവിതയിൽ ഇടേശ്ശരി മുേന്നാട്ടും
പിേന്നാട്ടും ഓടിക്കുണ്ടു്. പിേന്നാട്ടുള്ള യാത്രയിൽ
വണ്ടി െതളിക്കുന്നതു് ദാേമാദരൻ എന്നയാളാണു്.
അയാൾ തെന്നയാണു് ഇേപ്പാൾ ഓർമ്മയിൽ നീ
ങ്ങുന്ന വാഹനത്തിെന്റ ഉടമയും. അയാൾ ദൃഢഗാ
ത്രനും നർമ്മം പറയുന്നവനുമായിരുന്നു എന്നുകൂടി
ഇടേശ്ശരി എഴുതുന്നുണ്ടു്. വധൂവരന്മാെര വഹിക്കുന്ന
അലങ്കരിച്ച വണ്ടിയായും ഇതുമാറുന്നുണ്ടു്.
‘അക്ഷാഗ്രചഞ്ചൽഫണകിങ്കിണീകച്ചിലമ്പേലാടങ്ങുരുളുന്നു ചക്രം.’

ചക്രത്തിെന്റ അച്ചാണിയിൽ െകട്ടിത്തൂക്കിയ മണി
കളും കിലുക്കിയാണു് ചക്രം തിരിയുന്നതു്. ഗൗതമബു
ദ്ധെന്റ പന്നിയും േകാഴിയും പാമ്പും പ്രവർത്തിപ്പിക്കു
ന്ന കാലചക്രെത്തയും ഇതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇടേശ്ശരി വണ്ടി മു
േന്നാട്ടു് ഓടിച്ചു ഇന്നി
െലത്തുേമ്പാൾ അതി
െന്റ ചലനം നിലയ്ക്കുക
യാണു്. അതിനു െതാ
ട്ടുമുമ്പായി എതിേര
ഒരു േമാേട്ടാർ കാർ
പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടു്.
ഇടേശ്ശരിയുെട തെന്ന
ഉജ്ജ്വലമായ മെറ്റാരു
കവിതയിെല (െനല്ലുകു
Marcel Dhuchamp—a Biography,
ത്തുകാരി പാറു) പാറു
book cover.
വും ൈസറൺ മുഴക്കുന്ന ഇതുേപാെലാരു കാറ് കാ
ണുന്നുണ്ടു്. അരിമില്ലിെന്റ രൂപത്തിൽ. കാറ് െപാടി
യും പറപ്പിച്ചു പാഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ മറഞ്ഞുേപാവു
കയാണു് വണ്ടിക്കാരൻ ദാേമാദരനും കുടുംബവും.

Margrat Bourke White—partition, West Bengal,
1947–48—India.

വണ്ടിയുെട ചക്രങ്ങളമർന്ന ചുറ്റിൽ തുരുമ്പു പിടിച്ചു.
മരത്തണ്ടുകൾ ചിതൽ തിന്നുന്നു. സർവ്വവും തിേയാ
ആെഞ്ചെലാ പൗേലാസിെന്റ സിനിമയിെലന്നേപാ
െല ‘കാലത്തിെന്റ െപാടി’ െകാണ്ടുമൂടി.
പാതവക്കെത്ത െവളിമ്പറമ്പിൽ പുല്ലുകൾ മൂടിനിൽ
ക്കുന്ന തറ കാണുന്നിേല്ല?
അതായിരുന്നു വണ്ടിക്കാരൻ ദാേമാദരെന്റ വീടു്.
അതിനുമുകളിൽ, ആലിൻ ചുവട്ടിെല കാളവണ്ടി
യിൽ ‘കടുകാലഹസ്തം’ െപാടിവിതറുകയാണു് എന്നു്
ഇടേശ്ശരി.
മൂന്നു്
Conceptual art-െന്റ ആദ്യകാല പ്രേയാക്താവായി
രുന്ന ദുഷാമ്പ് (Marcel Dhuchamp) കലയിൽ അവ
തരിപ്പിച്ച ഒരു ആശയമുണ്ടു്, കാലവിളംബം (delay).

ധ്രുപദ് സംഗീതത്തിെല വിളംബിത കാലമാണു്
ഇേതാർമിപ്പിക്കുന്നതു്. മന്ത്രസ്ഥായിയിലാണു് വി
ളമ്പിതകാലത്തിൽ ധ്രുപദ് ഗായകൻ പാടുക.

Large glass—Marcel Dhuchamp, work on glass—
1915–23.

ഇരുപത്തിെയാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ കലയിൽ ഏറ്റ
വുമധികം സ്വാധീനം െചലുത്തുന്ന കലാകാരൻ
മാർസൽ ദുഷാമ്പ് ആണു് എന്നുപറയാം. അയാ
ളുെട പ്രധാനെപ്പട്ട കലാസൃഷ്ടിയാണു് The Bride
Stripped Bare by Her Bachelors, Even എന്ന
നീണ്ട േപേരാടുകൂടിയ ‘ലാർജ് ഗ്ലാസ്.’ ഈ കലാ
സൃഷ്ടിയുെട ആശയം ദുഷാമ്പ് വികസിപ്പിക്കുന്നതു്
1913-ലാണു്. നിർമാണം തുടങ്ങുന്നതു് 1915-ലും.
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു്
1923-ലും. ഓയിൽ,
വാർണിഷ്, േനർ
ത്ത ഈയതകിടു
കൾ, െപാടി, വയർ
എന്നിവ െകാണ്ടുതീർ
ത്ത രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള
‘ചിത്രം’ രണ്ടു് കട്ടികൂ
ടിയ കണ്ണാടിച്ചില്ലിനു
ള്ളിലാണു് അടക്കം
െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഗ്ലാസ്സി
ലൂെട എല്ലാവശത്തു
Octavio Paz—book cover.
നിന്നും സുതാര്യമായ ‘ചിത്രം’ കാണാം. സാധാര
ണയായി ‘കലാ മാധ്യമെത്ത’ ‘ചിത്ര’െമന്നും െപ
യിന്റിംഗ് എന്നും വിളിക്കുേമ്പാൾ ഇതിെന delay in
glass എന്നു് വിളിക്കാനാണു് ദുഷാമ്പ് ആഗ്രഹിച്ചതു്.
നീണ്ട കാലെത്ത നിർമ്മാണത്തിനിടയിൽ ‘ചിത്രം’
, കാലെത്ത ആവാഹിക്കുന്നതിനായി പുറത്തു് െപാ
ടിപിടിപ്പിക്കായി ഇട്ടിട്ടുള്ളതു് Man Ray-യുെട പ്രസി
ദ്ധമായ ഒരു േഫാേട്ടാഗ്രാഫിലുണ്ടു്. ഈ ചിത്രത്തി
െന്റ (large glass) സങ്കീർണ്ണമായ ബിംബാവലിെയ
ക്കുറിച്ചു ഒക്േടവിേയാ പാസ് (Octavio Paz) തെന്റ
Castle of Purity എന്ന അതിമേനാഹരമായ പുസ്ത
കത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഗാന്ധിെയയും ദുഷാ
മ്പിെനയും േപാെല
വസ്തുവിെന കാലത്തി
േലക്കടുപ്പിക്കുകയാ
ണു് ഇടേശ്ശരി. കാള
വണ്ടി മുേന്നാട്ടു് തി
രിക്കുേമ്പാൾ അതു്
ലാർജ് ഗ്ലാസ്സിെലന്ന
േപാെല കാലത്തി
െന്റ െപാടിയിലമരുക
യാണു്.

Theo Angelo Paulose—book
cover.

“അതിെന്റ ചക്രങ്ങളമർന്ന ചുറ്റിൽത്തുരുമ്പു തൻ േജാലി തുടങ്ങിവച്ചു;
കൂറ്റൻ മരത്തണ്ടുകളിൽസ്സുഭിക്ഷസുസ്വാദുഭക്ഷ്യം ചിതൽ കണ്ടുവച്ചു.”

ഗാന്ധിയുെട ഇഷ്ടവസ്തുവായ ചർഖയും, ഇടേശ്ശരി
േഗാവിന്ദൻ നായർ 1940-െലഴുതിയ ‘കാളവണ്ടി’
എന്ന കവിതയും ഒരു സമകാലീന conceptual art
installation-െലന്ന േപാെല 2021-ലും പ്രപഞ്ചെമ
ന്ന മ്യൂസിയത്തിൽ നമസ്ക്കരിച്ചു തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു.
□

മധുസൂദനൻ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല കടേലാരപ്രേദശത്തു ജനിച്ചു. തിരു
വനന്തപുരം ൈഫൻ ആർട്ട് േകാളജിൽ നിന്നും ബേറാ
ഡയിെല എം. എസ്. യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കലാ
പരിശീലനം. ഇേപ്പാൾ സമകാലീനകലയിൽ സാധ്യ
മാവുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു് കലാപ്രവർ
ത്തനം നടത്തുന്നു. കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫി
ലിം എന്ന മാധ്യമം വിദഗ്ദമായി ഉപേയാഗിച്ചതിനു് ന്യൂ
േയാർക്കിെല മ്യൂസിയം ഓഫ് േമാേഡൺ ആർട്ടിൽ നി
ന്നു് രണ്ടു തവണ ആദരം. ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’ എന്ന
ഇൻസ്റ്റേലഷൻ രണ്ടാമെത്ത െകാച്ചി മുസരീസ് ബിയനാ
െലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015-െല െവനീസ് ബിയ
നാെലയിൽ ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’, ‘പീനൽ േകാളനി’
എന്നീ ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ബയ
േസ്ക്കാപ് ’ എന്ന സിനിമക്കു് മൂന്നു് അന്തർേദശീയ പുരസ്കാ
രങ്ങൾ. ബയേസ്ക്കാപ് അഞ്ചു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും
േദശീയ അവാർഡും േനടിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും േകര
ളത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്നു.

R IV E R VA LLEY
DI GI TAL L I BARY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
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 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

