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ഗ്രാമത്തിെന്റ അതിർത്തി അവസാനിക്കുന്നതു് നദി�
ക്കരയിലാണു്. െതളിനീരുമായി കിന്നാരം പറെഞ്ഞാ�
ഴുകുന്ന വറ്റാത്ത നദിക്കരയിൽ മിക്കവാറും തിരക്കാ�
യിരിക്കും. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്കു് എന്തിനും ഏതിനും
നദിതെന്ന േവണം. അമ്മമാർ െവള്ളെമടുക്കുേമ്പാ�
ഴും, തുണിയലക്കുേമ്പാഴുെമല്ലാം കുട്ടികൾ മണൽപ്പു�
റത്തു് ഓടിച്ചാടിക്കളിക്കും. പുരുഷൻമാർ അവിെട
കന്നുകാലികെള കഴുകുന്നതു കാണാം. കുളികഴി�
ഞ്ഞ കാളകളും മറ്റും െതാട്ടരിെക പുല്ലുതിന്നു നട�
ക്കും. പശുക്കിടാങ്ങൾ കുട്ടികെളയുരുമ്മി ഓടിനട�
ക്കും. സൂര്യൻ താഴുന്നതുവെരയും അവിെട ആൾെപ്പ�
രുമാറ്റമുണ്ടാകും. എന്നാൽ, ഇരുട്ടുവീഴാൻ തുടങ്ങു�
ന്നേതാെട സ്ഥിതിയാെക മാറും. ഒറ്റ മനുഷ്യനും പി�
ന്നീടു് അതുവഴി നടക്കില്ല. െതാഴുത്തിൽ മൃഗങ്ങെള
കാണാതാെയന്നറിഞ്ഞാൽേപ്പാലും അവരാരും വീ�
ടുകളിൽനിന്നും പുറത്തുവരാറില്ല. അതിെനാരു കാ�
രണമുണ്ടു്. അളവില്ലാത്ത േപടിെകാണ്ടാണു് അവർ
അങ്ങെനെയാരു തീരുമാനെമടുക്കാൻ നിർബന്ധി�
തരാവുന്നെതന്നുപറയാം. നദിെയയല്ല അവർ ഭയ�
ക്കുന്നതു്. അതിേനാടു േചർന്നുനിലനിൽക്കുന്നതു്
അസാധാരണമായ ഒരു കാടാണു്. സത്യത്തിൽ
അതാണു് അവെര േപടിപ്പിക്കുന്നതു്.

കാെടന്നു പറഞ്ഞാൽ അെതാരു സാധാരണകാട�
ല്ല. ഇടതൂർന്നു വളർന്നു നില്ക്കുന്ന മരങ്ങളും, അതിൽ
പടർന്നുകിടക്കുന്ന വള്ളികളും, െചറുെചടികളുെമാ�
െക്കയായി അതങ്ങെന ആെരയും പ്രേവശിപ്പിക്കാ�
ത്ത രൂപത്തിൽ നില്ക്കുന്നതുകാണാം. എന്നാൽ,
അെതാന്നുമായിരുന്നില്ല കൃത്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ
അതിെന്റ പ്രേത്യകത. അവിെട മരങ്ങളുെണ്ടേന്ന�
യുള്ളൂ, ഒറ്റ മരത്തിലും വള്ളിയിലും ഇലകളുണ്ടായി�
രുന്നില്ല! ഇലകൾ മാത്രമല്ല, പച്ചയുെട ഒരു കണി�
കേപാലും അവിെട കാണാനാവില്ല. എല്ലാം ഉണ�
ങ്ങിക്കരിഞ്ഞ മട്ടിലാണു്. വർഷം മുഴുവനും അത�
ങ്ങെനത്തെന്നയാണു് കാണെപ്പടുന്നതു്. ആ കാടു്
പൂക്കുന്നേതാ, പച്ചയിൽ വിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നേതാ പഴ�
മക്കാർേപാലും കണ്ടിട്ടില്ല. െദൗർഭാഗ്യംെകാണ്ടാ�
ണു് കാടു് ഇങ്ങെന കിടക്കുന്നെതന്നു് വയസ്സായവർ
പരിതപിക്കും. എന്നാൽ, അതിെന്റ ശരിയായ കാ�
രണം എന്താെണന്നുമാത്രം അവർക്കാർക്കും അറി�
യില്ല.

“പെണ്ടേന്നാ െചയ്ത പാപത്തിെന്റ ഫലമാണു് കാടു്
ഇേപ്പാൾ അനുഭവിക്കുന്നതു്.”

കഥ പറയുന്ന മുതുമുത്തച്ഛൻ കുട്ടികേളാടു പറയും.

അക്കാര്യം ശരിയായിരുന്നു. കാടിനിപ്പുറം പരന്നു�
കിടക്കുന്നതു് വയലുകളാണു്. അതിെന ഒരിക്കലും
ഉണക്കം ബാധിച്ചിട്ടില്ല. വറ്റാെതാഴുകുന്ന നദിേയാ�
ടു േചർന്നാണു് വയലുകൾ. അതിേനാടുേചർന്നാണു്
കരിഞ്ഞ കാടു് ! േനരിൽക്കാണാത്തവരാെണങ്കിൽ,
ഇെതാന്നും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല.

അപ്പുറമിപ്പുറം പച്ചപ്പിെന്റ വിശാലതകെള അതിർ�
ത്തിയാക്കിെവച്ചുെകാണ്ടു് കാടു് അങ്ങെന കരിഞ്ഞു�
നിന്നു. അതായിരുന്നു അതിെന്റ വിധി.

വിറകിനായിേപ്പാലും ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരാരും നദി
കടന്നു് അതിനകത്തു കയറിയിട്ടില്ല. ആട്ടിൻപറ്റ�
ത്തിൽനിന്നും വഴിെതറ്റിേപ്പാകുന്ന കുഞ്ഞാടുകൾ
േപാലും അതിനകേത്തക്കു് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കാ�
റില്ല. കാടിനകത്താെണങ്കിൽ ഒറ്റ മൃഗേമാ, പക്ഷി�
േയാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒറ്റ ജീവികളുെട കാൽെപ്പ�
രുമാറ്റമില്ലാത്ത ശപിക്കെപ്പട്ട കാടു് കരിഞ്ഞുണങ്ങി
അങ്ങെന കിടന്നു.

ആയിടയ്ക്കാണു് വഴിെതറ്റി ശകലം േമഘങ്ങേളയും
േമയ്ച്ചുെകാണ്ടു് കുഞ്ഞുമഴ ആ വഴിക്കു വന്നതു്. മു�
തിർന്ന മഴകളുെട തുണകളില്ലാെത, െതറ്റിെത്തറിച്ചു്
േലാകം കാണാൻേവണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതായിരു�
ന്നു കുഞ്ഞുമഴ.

വിശാലമായ ആകാശത്തിെന്റ തുറസ്സിലൂെട േമഘ�
ങ്ങേളയും പറത്തി അതങ്ങെന താെഴ േനാക്കി
നീങ്ങിേപ്പാകുേമ്പാഴാണു് വിചിത്രമായ ഈ കാടു്
അതിെന്റ കണ്ണിൽ െപട്ടതു്. ഒരിക്കലും ആ വഴികട�
ന്നുേപായ മഴകെളാന്നും ആ കാടിെന കണ്ടിെല്ലന്നു
നടിച്ചു പറന്നുേപായിരിക്കാെമന്നാണു് കുഞ്ഞുമഴക്കു്
ആദ്യം േതാന്നിയതു്. എന്നാൽ, അതു് അസാദ്ധ്യമാ�
െണന്നു് അടുത്തക്ഷണം മഴക്കു മനസ്സിലായി. നദി
നിറെഞ്ഞാഴുകുന്നുണ്ടു്. പാടങ്ങൾ പച്ചയിൽ കുളിച്ചു
നില്ക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നുമാത്രമല്ല, മനുഷ്യേരേപ്പാെല മഴ�
കൾക്കു് പക്ഷേഭദം തീെരയിെല്ലന്നു് മഴക്കു് തെന്റ
െചറിയ വയസ്സിലും അറിയാമായിരുന്നു. ആേരാടാ�
ണു് ഇതിെന്റ കാരണെമെന്തന്നു് േചാദിക്കുക?

അങ്ങെന കാടു പിന്നിട്ട് മുേന്നാട്ടുനീങ്ങുേമ്പാൾ, ദൂ�
െരെയാരു മരത്തിനു ചുവട്ടിൽ ഒരു സന്യാസി ഇരി�
ക്കുന്നതു് മഴയുെട കണ്ണിൽെപ്പട്ടു. പിെന്ന കൂടുതെലാ�
ന്നും ചിന്തിക്കാൻ മിനെക്കടാെത മഴ അവിെടയി�
റങ്ങി. തെന്ന ചുറ്റി നില്ക്കുന്ന െവള്ളത്തുള്ളികൾ പാ�
വാടെയേന്നാണം േചർത്തുപിടിച്ച കുഞ്ഞിെപ്പങ്ങ�
െളേപ്പാെല അതു് സന്യാസിക്കു മുന്നിെലത്തിനിന്നു.
ധ്യാനത്തിലായിരുന്ന അേദ്ദഹം അതിൽനിന്നും
കണ്ണുതുറന്നു. പതുപതുപ്പുള്ള തണുപ്പിെന്റ മഴെയ മു�
ന്നിൽനിർത്തിെക്കാണ്ടു് ആർക്കാണു് ധ്യാനിക്കാനും
മറ്റും സാധിക്കുക?

“സ്വാമീ, ഞാൻ എത്ര െപയ്തിട്ടും തണുക്കാത്ത, പച്ച
കിളുർക്കാത്ത കാടുേണ്ടാ? അങ്ങെനാരു കരിഞ്ഞ
കാടിെന ഞാനിന്നു് കണ്ടു. എന്താണതിെന്റ
രഹസ്യം?”

സന്യാസി പുഞ്ചിരിച്ചു. മഴെയ മുന്നിലിരുത്തി അേദ്ദ�
ഹം അതിെന്റ കഥ പറഞ്ഞു.

പണ്ടുപണ്ട്, ഒരുകാലത്തു് മെറ്റല്ലാ കാടുകേളയുെമ�
ന്നതുേപാെല ഈ കാടും പച്ചപിടിച്ചുനിന്നിരുന്ന
സുന്ദരമായ ഒരിടമായിരുന്നു. അതിെന്റ അകത്ത�
ളങ്ങളിലാെക ഓടിനടക്കുന്ന അേനകം ജീവികൾ.
അവ നദിയിലിറങ്ങി െവള്ളംകുടിക്കുന്നതുംേനാക്കി
കാടങ്ങെന െചരിഞ്ഞും ഉയർന്നും നില്ക്കും. ഇടതടവി�
ല്ലാെത ഒഴുകിനടക്കുന്ന പക്ഷികളുെട പാട്ടുകൾ േക�
ട്ട കാടു് ലഹരിെകാള്ളുമായിരുന്നു. അേപ്പാെഴാന്നും
അതിനു് പ്രധാനെപ്പട്ട ഒരുകളങ്കം തീെരയില്ലായിരു�
ന്നു, അഹന്ത. സകലമാനത്തിലും അലിഞ്ഞുനീങ്ങു�
ന്നവർക്കു് ഒരിക്കലും അഹന്ത വരില്ലേല്ലാ. കാടിനും
അന്നു് അഹന്ത തീെരയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ,
കുെറയായേപ്പാൾ, അതിനു് തെന്റ അലിഞ്ഞുേപാ�
കാനുള്ള വാസന കുറഞ്ഞു. അതു് തലെപാക്കി
തെന്നത്തെന്ന േനാക്കാൻ തുടങ്ങി. അേതാെട
അതിനു് താെനാരു സുന്ദരിയാെണന്നു് േതാന്നിത്തു�
ടങ്ങി. അലിഞ്ഞുേപാകുന്നമട്ടിലുള്ള ലഹരി അേതാ�
െട അതിനു് ൈകേമാശംവന്നു. ആ സ്ഥാനത്തു് സ്വ�
യം കണ്ടുരസിക്കാനുള്ള താത്പര്യം മാത്രമായി.
നിലാവുദിക്കുന്ന രാത്രികളിെലല്ലാം സ്വന്തം പ്രതി�
ബിംബം കാണാനായി അതു് നദിക്കരയിൽ കാത്തി�
രിക്കുമായിരുന്നു. ക്രേമണ അത്തരം കാത്തിരിപ്പി�
നു് േനരംകാലെമാന്നുമില്ലാതായി. ഏതു േനരത്തും
അതിെന്റ കണ്ണു് നദിയിെല സ്വന്തം പ്രതിബിംബ�
ത്തിേന്മലായി.

അവനവെന വല്ലാെത േസ്നഹിക്കുന്നവർ അവസാ�
നം എത്തിെപ്പടുന്നതു് അധികാരത്തിലാണേല്ലാ,
കാടും അവിേടക്കുതെന്നയാണു് നീങ്ങിേപ്പായതു്.
തെന്റ ശരീരത്തിനുപുറത്തു് എന്തു നടക്കണെമന്നു്
നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം തനിക്കാെണന്നു്
അതു് ഭാവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അേതാെട ജീവികളുെട
സഞ്ചാരങ്ങൾക്കു് നിയന്ത്രണം വന്നു. പക്ഷികൾ
പാട്ടുനിർത്തി. മരങ്ങൾ േപാലും കാറ്റിൽ ചില്ലകളിള�
ക്കാൻ േപടിച്ചു. ഇളക്കമില്ലാത്ത ശരീരമാകുേമ്പാൾ,
നദിയിൽ ഇളകാത്ത പ്രതിബിംബം കിട്ടുമേല്ലാ.
അതായിരുന്നു അതിനും ഇഷ്ടം. ശ്വാസംനിലച്ച മട്ടി�
ലായ സ്വന്തം ശരീരവും നിലാവിലിട്ടു് അതങ്ങെന
രാവുപകലില്ലാെത നദിയിേലക്കും േനാക്കി ഇളകാ�
െത കിടക്കും.

അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു ദിവസം രാത്രി വഴിെതറ്റിയ
ഒരു മാൻകുട്ടി നിലാവിൽ കുളിച്ചു് കാട്ടിൽ ഓടിന�
ടക്കുന്നതു് കാടു് കണ്ടു. എന്നുമാത്രമല്ല, അതു് നദി�
ക്കരയിൽ ഇളകുന്ന സ്വന്തം പ്രതിബിംബം ഇളക്കി�
െക്കാണ്ടു് ഓടിനടക്കുന്നു. താൻ രസിക്കുന്നതു് മാൻ�
കുട്ടി രസിക്കുന്നതു് കാടിനിഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. അതു് മാൻ�
കുട്ടിെയ വഴിെതറ്റിച്ചു് ചുഴിേപാലുള്ള ഭാഗേത്തക്കു്
െകാണ്ടുേപായി. ചന്തത്തിെന്റ ലഹരിയിൽെപ്പട്ട
കുട്ടി തനിക്കു് കൂടുതൽ വഴിെതറ്റുകയാെണന്നു് ശ്ര�
ദ്ധിക്കാെത ചുഴിയിൽേപ്പായി വീണു. ചുറ്റും പടർന്നു�
നില്ക്കുന്ന കുറ്റിെച്ചടികൾ വളച്ചു് കാടു് കുട്ടിെയ ചുഴി�
ക്കകത്തു് െഞരിച്ചു. ‘അേമ്മ’െയന്നു വിളിച്ചു് പാവം
മാൻകുട്ടി നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ, കാടു്
കൂർത്ത കുറ്റികൾ കുട്ടിയുെട കഴുത്തിേലയ്ക്കു് കുത്തി�
യിറക്കി. അങ്ങെന സ്വന്തം അമ്മെയ കാണാെത,
അേപ്പാഴും വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത ആ െചറിയ മാൻകുട്ടി
അവിെട ഉയിർവിട്ടു.

അന്നാണു് ൈദവത്തിെന്റ ശാപം ആ കാട്ടിൽ വീ�
ണതു്. അതിനുേശഷം അതിനു് പച്ചപ്പിെന സ്വപ്നം
കാണാൻേപാലും കഴിയാെതയായി. പക്ഷികളും
മൃഗങ്ങളുെമല്ലാം കാടിറങ്ങി, തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത
എേങ്ങാ േപായ്മറഞ്ഞു. അന്നു കരിഞ്ഞുേപായ കാ�
ടു് പിന്നീെടാരിക്കലും തളിർത്തിട്ടില്ല. പരിചിതമായ
മഴകളാെണങ്കിൽ, അവിെട െപയ്യാെത നീങ്ങിേപ്പാ�
കുകയാണു് പതിവു്. അപൂർവ്വമായി എത്തിേനാക്കു�
ന്ന പരിചിതരല്ലാത്ത മഴകളാെണങ്കിൽ, അതിന�
കത്തു് ചുമ്മാ തങ്ങളുെട െവള്ളം പാഴാക്കി ഓടിമ�
റഞ്ഞു. ഒരു മഴക്കും കിളുർപ്പിക്കാനാവില്ല ആ കരി�
ഞ്ഞുേപായ കാടിെന.

“ശാപേമാചനം വല്ലതുമുേണ്ടാ?”

മഴ േചാദിച്ചു.

സന്യാസി പുഞ്ചിരിച്ചു. ഈ കുഞ്ഞുമഴ ചുമ്മാ കയ�
റിവന്നതെല്ലന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് മനസ്സിലാെയന്നു
േതാന്നുന്നു. പരിഹാരം കാണാെത മടങ്ങിേപ്പാകാ�
ത്ത മഴകളുമുെണ്ടന്നു് അേദ്ദഹത്തിനറിയാം. ഇവൾ
അത്തരക്കാരിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.

“ഉണ്ടു്. എന്നാൽ അതു് എളുപ്പമല്ല.”

അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

“അങ്ങു് ദയവായി അെതനിക്കു് പറഞ്ഞുതരാേമാ?”

“കാട്ടിനകത്തു് ഇനി ഏെതങ്കിലുെമാരു മൃഗം അക�
െപ്പടുകയാെണന്നിരിക്കെട്ട, അതിെന കാടു് രക്ഷി�
ക്കുകയാെണങ്കിൽ ശാപേമാക്ഷം കിട്ടും. എന്നാൽ,
അതു് അസാദ്ധ്യവുമാണു്.

“അെതന്താണു് സ്വാമീ?”

“ഒറ്റ മൃഗവും ഇനി അതിനകത്തു് കയറില്ല.”

മഴക്കു് കരച്ചിൽ വന്നു.

“ഇവിെടനിന്നുെകാണ്ടു് െപയ്തിട്ടു് പ്രേയാജനെമാന്നു�
മില്ല.”

“അങ്ങു് എനിെക്കാരു വരം തരണം. എെന്ന ഒരു
മാൻകുട്ടിയാക്കിമാറ്റണം.”

തെന്ന േതടിെയത്താനിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളായ
വൻമഴകേളേപ്പാലും മറന്നുെകാണ്ടു് കാടിെന്റ ശാ�
പം മാറ്റിെയടുക്കാനിറങ്ങിത്തിരിച്ച കുഞ്ഞുമഴേയാടു്
സന്യാസിക്കു് അനുതാപം േതാന്നി. അേദ്ദഹം അവ�
െള അടുത്ത ക്ഷണം ഒരു മാൻകുട്ടിയാക്കിമാറ്റി.

“കാര്യം നടന്നാലുടൻ തിരിെക വന്നുെകാള്ളണം.”

കരിഞ്ഞുേപായ കാടിനുേനർക്കു് കുഞ്ഞുമഴ മാൻ�
കുട്ടിയുെട രൂപത്തിൽ ഓടുേമ്പാൾ, സന്യാസി പി�
ന്നിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അവൾ ഓടി കാട്ടിേലക്കു
കയറിയേപ്പാൾ, കാടാെകെയാന്നു് വിറച്ചു. പലയി�
ടത്തും െവളളം െപാട്ടിെയാലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതു്
കരയുകയായിരുന്നു, സേന്താഷംെകാണ്ടു്. മാൻകുട്ടി
അവിെടയാെക ഓടിനടെന്നങ്കിലും കാടു് തളിർത്തി�
ല്ല. അേപ്പാൾ, അതും േപാെരന്നാേണാ? അവൾ
ഓടിേയാടി മുമ്പു് മാൻകുട്ടി പതിച്ച ചുഴിക്കരികിെല�
ത്തി. മെറ്റാന്നും ചിന്തിക്കാെത അവൾ അതിനക�
േത്തക്കു് ഇറങ്ങിെച്ചന്നു. ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ കുറ്റിെച്ച�
ടികളാെകെയാന്നുലഞ്ഞു. അവളുെട ശരീരത്തിൽ
മുറിേവല്ക്കാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി അവ പലയിടേത്ത�
ക്കുമായി ഒതുങ്ങിെക്കാടുക്കാൻതുടങ്ങി. എന്നാലും,
അവെള പുറേത്തക്കു കയറ്റിവിടാൻ അവക്കായില്ല.
അേന്നരം കാടു് തെന്റ ശരീരമാെക വളച്ചുെകാണ്ടു്
ചുഴിെയ ആെകെയടുത്തു് പുറത്തിട്ടു. അങ്ങെന മാൻ�
കുട്ടിയായ മഴ പുറത്തിറങ്ങി. അടുത്ത നിമിഷം കാ�
ടാെക പച്ചയ്ക്കാനും, പൂക്കാനും തുടങ്ങി. ൈവകാെത
അവിേടയ്ക്കു് പക്ഷികൾ പറെന്നത്തി. അല്പം സമയം
കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും പലതരം മൃഗങ്ങൾ അവിേട�
ക്കു് കയറിവരാൻതുടങ്ങി. കാടു് സേന്താഷത്തിെന്റ
പഴയമുഖം േനടിെയടുക്കുകയായിരുന്നു.

“നദിയിൽ അവനവെന്റ ചന്തവുംേനാക്കി ഇനി ഒരി�
ക്കലും സ്വയം കരിഞ്ഞുേപാകരുതു്”

മാൻകുട്ടി കാടിേനാടു പറഞ്ഞു.

“നദിയിേലക്കു േനാക്കൂ.”

കാടു് പറഞ്ഞു.

അവൾ േനാക്കി. കാര്യം ശരിയായിരുന്നു. നദിയിൽ
അേന്നരം കാടിനു് പ്രതിബിംബം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

മഴയായി രൂപംമാറാൻേവണ്ടി കാടുവിട്ടു്, സന്യാ�
സി ധ്യാനിക്കുന്ന മരെത്തേനാക്കി ഓടുേമ്പാൾ, മുക�
ളിൽ, ആകാശം വഴി അവേളയും േതടി വൻമഴകളു�
െട ഒരു സംഘംതെന്ന നീങ്ങിവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
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വി.െക.െക.രേമഷ്
1969-ൽ തമിഴ്  നാട്ടിൽ ജനനം. ആദ്യ
ഭാഷ തമിഴ്. പഠിച്ചതും വളർന്നതും തിരു�
വില്വാമലയിൽ. 4 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി�
യിട്ടുണ്ടു്. ‘ഹൂ ഈസ് അഫ്ൈറഡ് ഓഫ്
വി.െക.എൻ.’ എന്ന ആദ്യ പുസ്തകത്തി�

നു് 2018-െല ഹാസ്യ സാഹിത്യത്തിനുള്ള േകരള സാഹി�
ത്യ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ചു. നിരവധി േറഡിേയാ
നാടകങ്ങളും സ്കിറ്റുകളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആകാശവാണി
ഡ്രാമാ ബി. േഗ്രഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. െടലിവിഷൻ സ്കിറ്റുകളിൽ
അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വി.െക.എൻ. അമ്മാമനാണു്. തിരു�
വില്വാമലയിൽ സ്ഥിരതാമസം.

ഭാര്യ: േജ്യാതി
മക്കൾ: ബ്രഹ്മദത്തൻ, നിരഞ്ജന

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

