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സ്വപ്നത്തിൽ തങ്കമണിയുെട മുടി മുരിങ്ങത്തിരിമാ�
തിരി ചുരുണ്ടിട്ടായിരുന്നില്ല. അതു ചീകിയിട്ട വശ�
േത്തക്കു് അനുസരണേയാെട െചരിഞ്ഞു കിടന്നു.
മുന്നിെല സ്ഫടികേമശേമലിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ വക്കു
െപാട്ടിയേതാ പിടി േപായേതാ ആയിരുന്നില്ല. കൂട്ട�
ത്തിൽ വലിയ കണ്ണാടിപ്പാത്രത്തിൽ കുമിഞ്ഞിരുന്ന
െപാളിച്ച െചമ്മീനുകെള തങ്കമണി അരുമേയാെട,
അധികാരേത്താെട തേലാടി. സ്വപ്നത്തിൽ തങ്ക�
മണിയുെട വിരലുകൾ നീണ്ടു െമലിഞ്ഞു െവളുത്തി�
ട്ടായിരുന്നു. ഒരു വിരൽ നീളത്തിൽ ഒടിച്ചുെവച്ചി�
രുന്ന ഈർക്കിൽ കഷണങ്ങളിേലാേരാെന്നടുത്തു്
തങ്കമണി ഒരു െചമ്മീെന്റ വാലറ്റം മുതൽ േമലറ്റം
വെര ദയേയാെട േകാർെത്തടുത്തു. ഈർക്കിലിെന്റ
ഔദാര്യത്തിൽ െഞളിഞ്ഞിരുന്ന െചമ്മീെന മുട്ടെവ�
ള്ളയിൽ മുക്കി െറാട്ടിെപ്പാടിയിലുരുട്ടി എണ്ണയിലിട്ട്
െപാരിേക്കണ്ടതാെണന്നു് അവൾ ക്യാമറെയ േനാ�
ക്കി അറിയിച്ചു. പാചകപരിപാടിക്കിടയിെല പര�
സ്യത്തിെന്റ സമയത്തു് എന്നെത്തയും േപാെല സ്വ�
പ്നം മുറിഞ്ഞു േപാവുകയും അവളുെട േനർത്ത വിരലു�
കൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും മുടി ചുരുണ്ടു കയറുകയും
െചയ്തു. കയ്യിേലക്കു േനാക്കാെനാരുെമ്പട്ട തങ്കമണി�
ക്കു് അതു് ദിവാകരൻ അധീനത്തിൽ െവച്ചിരിക്കയാ�
ണേല്ലാ എന്നു് െപെട്ടേന്നാർമ്മ വന്നു. അയാളുെട
ചുരുക്കം ചില ദൗർബല്യങ്ങളിെലാന്നായതു െകാ�
ണ്ട് ൈകയിെല ജീവൻ പിൻവലിച്ചു് അവൾ ശ്വാസ�
മടക്കിക്കിടന്നു. ദിവാകരനും പതിവു സ്വപ്നത്തിലാ�
യിരുന്നു. അതുപേക്ഷ, ഉണങ്ങാത്ത മുടിയുെട മണ�
മുള്ള തങ്കമണിയുെട അരികിൽ ഒച്ചയുണ്ടാക്കാെത
വന്നുകിടക്കുന്നതിനും ഏെറ മുമ്പു തുടങ്ങിയിരുന്നു
എന്നു മാത്രം.

ചുമരിനു േനെര െചരിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ദിവാകരൻ,
അേപ്പാഴും കാലുകൾ മണ്ണിൽ പുതയുന്നു. ഇലകൾ
തമ്മിൽ കൂട്ടിത്തുന്നിയ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിക്കഴി�
ഞ്ഞിരുന്ന നീറുറുമ്പുകൾ ചവിട്ടടിയിൽ െപട്ടു് പാതി
ചതയുന്നു. േശഷിച്ചവ പകേയാെട കാലുകളിലൂെട
തുടയിടുക്കിേലക്കും അരെക്കട്ടിേലക്കും പാഞ്ഞു കയ�
റുന്നു. െതാലിയുെട നിറം തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വി�
ധം തിങ്ങിക്കൂടിയ േരാമങ്ങളുെട കടയിൽ കടിച്ചു തൂ�
ങ്ങുന്നു. ചവിട്ടുേന്താറും പുതയുന്ന മണ്ണും മണ്ണടിഞ്ഞു
തുടങ്ങിയ ഇലക്കൂട്ടവും കഴുകിയിട്ടും േപാവാെത കാ�
ലിൽ പറ്റുന്നു.

േനർത്ത െവളിച്ചമുള്ളതായിരുന്നു സുജാതയുെട
വീടു്. നിറെയ കായ്ച്ചുകിടക്കുന്ന പപ്പായമരങ്ങൾ�
ക്കിടയിൽ കിതപ്പു മാറാത്ത ഒരു പഴയേമാേട്ടാർ�
ൈസക്കിൾ. വാതിലിനു താെഴ പുതുമ മാറാത്ത
റബ്ബർ െചരിപ്പുകൾ. സുജാതയുെട ജനൽ ഒരിക്ക�
ലും അടഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല. നാട്ടിെല െപണ്ണുങ്ങെളല്ലാം
ഉറങ്ങുംമുമ്പു് ജനലുകൾ ഭദ്രമായി അടച്ചു കുറ്റിയിടു�
േമ്പാൾ അവൾ േമലുകഴുകി വന്നു് ജനലുകൾ മലർ�
െക്ക തുറന്നിട്ടു് കിടക്കയിേലക്കു വീഴുന്നു. ഇലഞ്ഞി�
യുെട മണം പുറേത്തെക്കാഴുകുന്നു. കൂട്ടിത്തുന്നിയ
പഞ്ഞിത്തുണ്ടുകൾ പിടിവിട്ടകലുന്നതു േപാെല കി�
ടക്കയിൽ അവൾ അഴിയുന്നു. ചിതറുന്നു. എത്ര�
വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടും കിട്ടാെത വിരലുകൾക്കിടയിലൂെട
ഊർന്നു േപാകുന്നു. ഒറ്റത്തള്ളിനു തുറന്നു േപാകുന്ന
വാതിലിനപ്പുറം നാലാം കാലില്ലാത്ത േമശ േചർ�
ത്തു വയ്ക്കുന്നു. പപ്പായക്കൂട്ടത്തിെല പഴയ േമാേട്ടാർ
ൈസക്കിളിെനക്കുറിച്ചു് ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നു. കൂ�
ട്ടത്തിൽ നിന്നു് ഇടയ്ക്കിെട കാണാതാവുന്നതു് ആെര�
യാണു്? ഇല്ലാതാവുന്നതു് ആെരാെക്കയാണു്? ദി�
വാകരനു് ശ്വാസം മുട്ടി. അയാൾ കണ്ണു തുറന്നു. “നീ
ഒറങ്ങ്വാ?” അയാൾ േചാദിച്ചു. തങ്കമണി മുരടനക്കി
തിരിഞ്ഞു കിടന്നു. “ നിങ്ങെളപ്പഴാ വന്നു െകടേന്ന?
നിങ്ങക്കു് ഈ മീറ്റിെങ്ങാെക്ക പകലാക്കിക്കൂെട? രാ�
ത്രി എന്തിനാ പറമ്പു് നിറെയ നടക്കുേന്ന? പാമ്പു്
കടിക്കാനാ?”

ഇലക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂെട പാഞ്ഞു േപായ ഒരു തണു�
ത്ത വരയുെട ഓർമ്മ ദിവാകരെന ഉലച്ചു കളഞ്ഞു.
പപ്പായക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ േമാേട്ടാർൈസക്കിൾ
കിതയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം വീണ്ടും കാതിൽ വീണു. റബ്ബർ
െചരിപ്പുകളുെട അമർത്തിയ കരച്ചിൽ േകട്ടിരുേന്നാ
എന്നു് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല.

“എന്നാലും അെതന്താ ദിവാകേരട്ടാ, ആ െചരിപ്പും
വണ്ടീം?” ഷാജി േതാണ്ടി വിളിച്ചു. പപ്പൻ േമസ്തിരി
എണീറ്റു മൂരി നിവർന്നു.

“അതറിഞ്ഞിെട്ടന്തിനാ നിനക്കു് േപാണ്ടീറ്റാ?”

“അല്ല, പപ്പൻ േമസ്രീെട അല്ലാന്നറിഞ്ഞാ മതി”

ഷാജി വിട്ടില്ല, േമസ്തിരി അവെന്റ േനെര ൈകേയാങ്ങി

“ഇതു ശരിയാവില്ല ദിവാകരാ”

െവയിറ്റിങ്ങ് െഷഡിെല ഇരുട്ടിൽ പപ്പൻ േമസ്തിരി
പറഞ്ഞു.

“ഇതു നമുെക്കാന്നു പറയേണ്ട ദിവാകരാ?”

നാരായണൻ മാഷു് േചാദിച്ചു.

“നാട്ടുകാർ ഇടെപേടണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടാ�
യാൽ അതു് േമാശാന്നു് നമ്മക്കു് പറയാേലാ” മാഷു്
ശബ്ദം താഴ്ത്തി.

“എന്തിനാെണെന്റ മാേഷ” കരീം ചിരിച്ചു. “എന്തു് 
സാഹചര്യം? സാഹചര്യം േവണങ്കി നമ്മക്കു് ഇപ്പ�
ണ്ടാക്കിക്കൂേട?”

ദിവാകരൻ കരീമിെന്റ പുറെത്ത മാംസേപശികൾ
ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. തങ്കമണി ഒന്നമർത്തിപ്പിടി�
ച്ചാൽ കുഴഞ്ഞു േപാവുന്ന തരമല്ല അവെയേന്നാർ�
ത്തേപ്പാൾ വല്ലായ്മ േതാന്നി. തുറന്നിട്ട ജനലിെല
െവളിച്ചത്തിൽ ഇരുണ്ടുറച്ച ഒരു മുതുകിൽ അള്ളിപ്പി�
ടിക്കുന്ന ൈകകളുെട ഓർമ്മ നീറുറുമ്പു േപാെല ദി�
വാകരെന െപാതിഞ്ഞു. അയാൾ കണ്ണുകൾ ഇറു�
ക്കിയടച്ചു.

“നിങ്ങള് ഒറങ്ങ്വാ?” തങ്കമണി േചാദിച്ചു.

സ്വപ്നത്തിെല പാചകപരിപാടിെയക്കുറിച്ചു് ദിവാക�
രേനാടു് പറയുകയായിരുന്നു അവളുെട ഉേദ്ദശ്യം.
അയാേളാടു് പറയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യവും തങ്ക�
മണിെയ ഒരുപാടു കാലെമാന്നും അലട്ടിയിട്ടില്ല.
എന്നാലു അതങ്ങു് പറേഞ്ഞക്കാെമന്നു് അവൾ വി�
ചാരിച്ചു. അവൾ െചമ്മീൻ എന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ�
തും അവ്യക്തമായി ചില ശാപവാക്കുകൾ ഉരുവിട്ടു�
െകാണ്ടു് ദിവാകരൻ ഒന്നുകൂടി തിരിഞ്ഞു കിടന്നു.

“നീ ഒറങ്ങ്വേല്ല… നിെന്റ ഒറക്കം നടക്കെട്ട” കിടക്ക�
യിൽ ദിവാകരെന്റ ഇരുവശേത്തക്കും ദയനീയമാ�
യി കിടന്ന മുണ്ടു് അവെളടുത്തു് അയാളുെട ശരീര�
ത്തിേലക്കിട്ടു

“നിങ്ങള് േകാപ്പാട്ടാട്ടീന്നു് േകട്ടിട്ട്ണ്ടാ?” നാരായ�
ണൻ മാഷു് േചാദിച്ചു.

ആരും മിണ്ടിയില്ല.

“േപരുേകെട്ടാരുത്തിയാ. അവള് കിണറ്റിൽ വീണ�
േപ്പാൾ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയവെരെക്കാണ്ടു് കിണറു
നിറഞ്ഞതു കാരണം പിന്നാെല വേന്നാരു് അപ്ര�
െത്ത കിണറ്റിൽ ചാടീെന്നാരു കഥയ്ണ്ടു്.”

“നന്നായി” ഷാജി പറഞ്ഞു.

“ഇമ്മാതിരി കഥെയാന്നും സ്കൂളീന്നു പറഞ്ഞു തന്ന്റ്റി�
ല്ലേല്ലാ. ഇങ്ങെനെയാെക്കയേല്ല പറഞ്ഞു തരണ്ടു്…
െചമ്പരത്തീെന്റ േഛദല്ലാണ്ടു് േവെറെയന്നാ അന്നു്
ങ്ങള് പറഞ്ഞു തരലു്?” ഷാജി കുനിഞ്ഞിരുന്നു് ചിരി�
ക്കുകയാെണന്നു് െമാൈബലിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ
ദിവാകരൻ കെണ്ടത്തി.

“നാെളെയാരു വാർപ്പ്ണ്ടു്. അതിനു േപാകണ്ട ഞാ�
നാ ഇരുട്ടത്തു് വന്നിരിക്ക്ന്നു്. നാെള ഞാൻ േലറ്റാ�
വും മാേഷ…” പപ്പൻ േമസ്തിരി സങ്കടെപ്പട്ടു.

“എേടാ പത്തിരുപതു് െകാല്ലം മുമ്പു് ഞങ്ങളിതുേപാ�
െല വന്നു് ഇരുട്ടത്തു് കുത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. റിപ്പർ വിള�
യാട്ടത്തിെന്റ കാലത്തു്. രാത്രിക്കു് രാത്രി വീട്ടിൽ േക�
റി തലയ്ക്കടിച്ചിടും, എന്താ െചയ്യാ? ഞങ്ങെളാരുകൂ�
ട്ടം േപരു് ഇവിെട. െചലരു് കാവിെന്റ താെഴ േറാ�
ഡിലു്, കുറച്ചാളു് എല്ലാ വീട്ടിലും േകറാൻ… റിപ്പെറ
കിട്ടീെല്ലങ്കിലും ആെരെയല്ലാം കിട്ടി ആ നടത്തിൽ?
മഹാന്മാെര ആെരെയല്ലാം?”

ഷാജി വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല. “അന്നെത്ത
മഹാന്മാരേല്ല, വിടു്”

അണയുന്നതും ഒട്ടും അണയാത്തതും െപാടുന്നെന
പിടഞ്ഞുണരുന്നതുമായ െവളിച്ചങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിയും
ഉണർന്നും ക്ഷീണിച്ചു േപായ രാത്രികൾ ദിവാകര�
നിേലക്കും പകർന്നു. നാരായണൻ മാഷു് ഞരമ്പു
തടിച്ച കാലുകൾ െവയിറ്റിങ്ങ് െഷഡിെല അരമതി�
ലിേലക്കു നീട്ടി.

“രണ്ടു മൂന്നു ദിവസമായി ഒരു െചമ്മീൻ കഥയും
െകാണ്ടു് തങ്കമണി നടക്ക്ന്നു്” മാഷു് പറഞ്ഞു.

ദിവാകരൻ അറിയാെത ഒന്നു െഞട്ടി. പിെന്നയാ�
ണ് മാഷുെട വീട്ടിൽ ഒരു തങ്കമണി ടീച്ചറായുണ്ടേല്ലാ
എന്നു് ഓർത്തതു്.

“ഞാെനവിെടേയാ നിന്നു് ഒരു വലിയ െചമ്മീൻ വാ�
ങ്ങി ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ചിട്ട്ണ്ടു് ന്നാ ഓള് പറയ്  ന്ന് , സ്വ�
പ്നം കണ്ടതാവുംന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു. ഓൾക്കു് പി�
േന്നം െതാടങ്ങീട്ട്േണ്ടാന്നാണു്… കുറച്ചായിട്ടു് വല്യ
പ്രശ്നല്ലാണ്ടു് െപായ്  േക്കാണ്ടിരുന്നതാ…”

“അത്തും പിത്തും തെന്ന മാേഷ…” െവയിറ്റിങ്ങ് െഷ�
ഡിെല ഇരുട്ടിൽ നിന്നു് പപ്പൻ േമസ്തിരിയുെട ഒച്ച
േകട്ടു. “എല്ലാടത്തും കണക്കെന്ന. എന്റടുെത്തന്താ
അവസ്ഥ? ഓേരാ ദിവസം ഓേരാന്നു്…”

ഒച്ചയും െവളിച്ചവുമില്ലാെത നീങ്ങിയ കുേറ നിമി�
ഷങ്ങൾക്കു േശഷം േമാേട്ടാർ ൈസക്കിൾ സ്റ്റാർ�
ട്ടാവുന്ന ശബ്ദത്തിേലക്കു് ദിവാകരെന്റ മയക്കം �
മുറിഞ്ഞു.

“കരീംക്ക എവിെട?” ഇരുട്ടിൽ ഷാജിയുെട േചാദ്യം.

ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.

ഇരുട്ടിെന്റ മറവിൽ നടക്കുന്ന ഒളിേപ്പാരുകളിൽ
ഉരുണ്ടു േപാകുന്ന തലകൾ ഉേദ്ദശിച്ചവ തെന്നയാ�
വണെമന്നില്ല. ദിവാകരൻ മെറ്റാരു ഭാഷയിൽ സ്വ�
യം പറഞ്ഞു. ഇരുട്ടിലാണു് തങ്കമണി ഒളിക്കാറു്.
ഒളിെച്ചാളിച്ചു് എല്ലാവരും ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്ന വാതിലു�
കൾ ഒന്നാെണന്നു മാത്രം.

“ന്നാപ്പിെന്ന ഒരു െവളിച്ചായിക്കൂെട?” ഉരുണ്ടുറച്ച
ൈകെകാണ്ടു് കത്തിച്ച െമഴുകുതിരി നീക്കിെവച്ച�
തു് കരീമാെണന്നു കണ്ടു് എല്ലാവരും കൂട്ടേത്താെട
െഞട്ടി.

“െപാട്ടി വീണാ?” പകപ്പു് മറയ്ക്കാെത ഷാജി േചാദിച്ചു.

“േപായാേലാ ദിവാകേരട്ടാ വീട്ടില്?” ഒന്നും മിണ്ടാ�
െത സംഘം എഴുേന്നറ്റു.

അകെല നിന്നു് േമാേട്ടാർ ൈസക്കിളിെന്റ ഇരമ്പം
വീണ്ടും േകട്ടു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടു�
ത്തു കൂടി േപാകുെമന്നു േതാന്നി ദിവാകരൻ അധീ�
രനായി കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടച്ചു. പുതുമ മാറാത്ത
റബ്ബർ െചരിപ്പിട്ടു് മുടിയഴിച്ചിട്ടു് തങ്കമണി പഴയ േമാ�
േട്ടാർ ൈസക്കിളിൽ പാഞ്ഞു േപായതു് അതുെകാ�
ണ്ടു തെന്ന അയാൾ കണ്ടില്ല. നാരായണൻ മാഷു്
േനാക്കിയുമില്ല.

□



ആർ. രാജശ്രീ
1977 ജൂലായ് 22-നു് കണ്ണൂർ ജില്ലയി�
െല പറശ്ശിനിക്കടവിൽ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ
പി.എൻ. രാജപ്പൻ മാസ്റ്റർ, അമ്മ ആർ.
രാജമ്മ. ആനുകാലികങ്ങളിൽ കഥകളും
േലഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കല്യാണിെയന്നും
ദാക്ഷായണിെയന്നും േപരായ രണ്ടു് സ്ത്രീകളുെട കത (മാ�
തൃഭൂമി) നായികാനിർമ്മിതി: വഴിയും െപാരുളും (ഭാഷാ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ) അപസർപ്പകാഖ്യാനങ്ങൾ ഭാവനയും രാ�
ഷ്ട്രീയവും (േലാേഗാസ് ) എന്നിവയാണു് പുസ്തകങ്ങൾ.
കല്യാണിെയന്നും ദാക്ഷായണിെയന്നും േപരായ രണ്ടു്
സ്ത്രീകളുെട കത എന്ന കൃതിയ്ക്കു് 2021-െല WTP Live പ്ര�
ഥമ േനാവൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തലേശ്ശരി ഗവ.
ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ് മലയാള വിഭാഗം & ഗേവഷണ േക�
ന്ദ്രത്തിൽ അദ്ധ്യാപിക. ജീവിത പങ്കാളി പേരതനായ
േഡാ. എം.െജ. ശ്രീകുമാർ. നന്ദ ശ്രീപാർവതി, നിര�
ഞ്ജൻ ശ്രീപതി എന്നിവർ മക്കളാണു്.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
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

◦ 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
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

