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തുമ്പത്തടത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടതും മച്ചുംപുറേത്തക്കു് വലി�
െച്ചറിഞ്ഞതുമായ അേനകായിരം പൽക്കുഞ്ഞുങ്ങളു�
െട ഒരു കൂമ്പാരത്തിനകത്തു് നീലിമ മുഖം പൂഴ്ത്തിക്കിടന്നു.

ചക്രങ്ങൾ ആർത്തു കരയുന്ന ഒരു ചൂളം വിളിേയാെട
േകാടിക്കണക്കിനു് െതാണ്ടൻ പല്ലുകളുെട ഒരു നിര
അവെള വലിച്ചിഴച്ചു് കൂമ്പാരങ്ങളുെട പല്ലു െകാട്ടാര�
ത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിട്ടു. െകട്ടുനാറിയ പുക മുകളി�
േലക്കുയരുകയും ആ ചക്രങ്ങൾ അവളുെട പിൻ കഴു�
ത്തിലൂെട തുന്നുവീഴ്ത്തി കടന്നു േപാകുകയും െചയ്തു.

തുമ്പത്തടത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടതും മച്ചുംപുറേത്തക്കു് വലി�
െച്ചറിഞ്ഞതുമായ അേനകായിരം പൽക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ
അടുത്ത ജന്മത്തിേലക്കായി സ്വയം അഴുകിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്നു.

“രണ്ടു് പല്ലു് െകട്ടിറ്റ്ണ്ടു്. എടെക്കടക്കു് േചാര വരും.
കുത്തിവലിക്ക്ന്ന േവദന െതാടങ്ങിയാ പിെന്ന ഇരി�
ക്കാനും നിക്കാനും കയ്യൂല. രണ്ടും അങ്ങു് െപാരിച്ചു്
കളേഞ്ഞക്കു് േഡാക്ടേറ.”

വലതു കവിളിൽ നിന്നു് കെയ്യടുക്കാെത ആഷിക്ക്
പല്ലു േഡാക്ടേറാടു് പറഞ്ഞു.

അയാൾ െവളുത്ത കയ്യുറകളിട്ടു് രണ്ടു് സ്റ്റീൽകമ്പു�
കൾ െകാണ്ടു് ആഷിക്കിെന്റ വായ െപാളന്നു് േമശ�
പ്പുറത്തു െവച്ചു. െകട്ടപ്പല്ലിൽ നിന്നുള്ള നാറ്റം മുറിയി�
ലാകമാനം നിറഞ്ഞു േകറി. വലിയ രണ്ടു് കുഴികളി�
േലക്കു് ആ പല്ലുകളുെട നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞു േപായി�
രിക്കുന്നു. േകടുപറ്റിയ േവരുകളിലൂെട േചാര അല്പാ�
ല്പമായി പുറേത്തക്കു വരുന്നു. രണ്ടു് പല്ലു കഷ്ണങ്ങൾ
തത്സ്ഥാനത്തു് അവേശഷിക്കുന്നു.

സ്റ്റീൽ കമ്പു െകാണ്ടു് പല്ലിെന്റ ഓരെത്താന്നു തട്ടി�
യേപ്പാേഴക്കും ആഷിക്ക് വലിയ വായിൽ നിലവിളി�
ച്ചു. ഇരു ൈകകൾ െകാണ്ടും കവിളമർത്തിപ്പിടിച്ചു്
അവൻ മടിയിേലക്കു് ചൂഴ്ന്നുേപായി.

“േവദനയുള്ളേപ്പാ പെല്ലടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഗുളിക�
െയഴുതാം. കഴിച്ചു് േവദന മാറീട്ടു് രണ്ടു് ദിവസം കഴി�
ഞ്ഞു് വരൂ.”

േഡാക്ടർ കമ്പും കയ്യുറകളും അണുനാശിനി ഒഴിച്ചു�
െവച്ച പരന്ന പാത്രത്തിേലക്കു് താഴ്ത്തിെവച്ചുെകാണ്ടു
പറഞ്ഞു.

“ഈ േവദന സഹിക്കാൻ പറ്റൂല േഡാക്ടേറ.”

ആഷിക്ക് പല്ലുകൾ അമർത്തിക്കടിച്ചു് കണ്ണുകൾ തു�
റക്കാെത തെന്ന പറഞ്ഞു തീർത്തു.

അയാൾ താൽകാലികാശ്വാസത്തിനായി ആഷി�
ക്കിെന കമിഴ്ത്തിക്കിടത്തി ചന്തിക്കു മുകളിൽ ഒരു
ഇഞ്ചക്ഷെനടുത്തു് സൗമ്യനായി തേലാടിെക്കാണ്ടി�
രുന്നു.

“േപായി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് വരൂ…”

പുറത്തു് കാത്തിരുന്നു് മുഷിഞ്ഞ അർജ്ജുൻ േസാ�
ഫാെസറ്റിൽ കിടന്നു് ഉറങ്ങിേപ്പായിരുന്നു. വണ്ടി
ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അർജ്ജുൻ പല കാര്യങ്ങളും
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ആഷിക്ക് വലം കവി�
ളിൽ നിന്നു് കെയ്യടുക്കാെത ചന്തി തിരുമ്മിെക്കാണ്ടി�
രുന്നു.

ഇരു ൈകകളിലൂെടയും ഇക്കിളിെപ്പടുത്തുന്ന ഒേരാ�
ന്തു് ആഷിക്കിെന്റ പുറം കഴുത്തിൽ വന്നു് ചടഞ്ഞിരു�
ന്നു. അതിെന്റ വഴുവഴുപ്പിൽ അവൻ അസ്വസ്ഥനാ�
യി. ഓക്കാനിക്കാൻ വരുംേപാെല അവെന്റ െതാ�
ണ്ട കയ്ച്ചു.

“എന്തു് േകാപ്പിനാടാ വണ്ടി നിർത്തിയതു്”—അർ�
ജ്ജുെന്റ തലയ്ക്കിട്ടു് കിഴുക്കി ആഷിക്ക് േദഷ്യെപ്പട്ടു.

െറയിൽേവ േക്രാസായിരുന്നു. േഗറ്റ് അടഞ്ഞു കിട�
ക്കുകയായിരുന്നു.

മംഗലാപുരേത്തക്കുള്ള െട്രയിൻ െവന്ത പരിപ്പു മണ�
െത്ത കാറ്റിൽ ഉേപക്ഷിച്ചു് അതിേവഗത്തിൽ പാ�
ഞ്ഞുേപായി.

നീലിമ േഗറ്റു തുറന്നു.

പരസ്പരം വിരുദ്ധ േചരികളിലായിരുന്ന രണ്ടു േറാഡു�
കൾ േഗറ്റിനകെത്ത പാളത്തിേലക്കു് കൂട്ടിമുട്ടി.

ആഷിക്ക് പാളത്തിേലക്കു് െതറിച്ചു വീണു. അടുത്ത
വണ്ടി വരുന്നതിനു മുൻപു് െറയിൽേവ േക്രാസിൽ
കൂടി നിന്ന ആൾക്കാെര നീക്കാനും കൂട്ടിയിടിച്ച
വണ്ടികൾ മാറ്റി ആഷിക്കിെനയും അർജുെനയും
ഓേട്ടാക്കാരെനയും ആശുപത്രിയിേലെക്കത്തിക്കാ�
നും േപാലീസ് നെന്ന പാടുെപട്ടു.

നീലിമ അടുത്ത വണ്ടിയുെട വരവറിയിച്ചു െകാണ്ടു്
േഗറ്റു് ഒന്നുകൂടി കറക്കിത്താഴ്ത്തി. േചാര വീണ േറാ�
ഡിൽ കുറച്ചു തുള്ളി മൂത്രമിറ്റിച്ചു് ഒരു ഉത്തേരന്ത്യൻ
വണ്ടി ചീറിപ്പാഞ്ഞു േപായി.

മുറിവുകൾ തുന്നിെക്കട്ടി വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാേഴക്കും
േനരം ഇരുട്ടിയിരുന്നു. കയ്യിലും തലയ്ക്കു പിറകിലും
മുറിവുകൾ ഉള്ളതു കാരണം കിടക്കാൻ ആഷിക്കി�
നു ബുദ്ധിമുട്ടു േതാന്നി. ഒന്നുറങ്ങിത്തുടങ്ങിയേപ്പാ�
േഴക്കും േമാണകൾക്കിടയിലൂെട കുത്തിവലിച്ചു് േവ�
ദന െചവിയിേലക്കും അവിെട നിന്നു് തലേച്ചാറിേല�
ക്കും കയറി വന്നു. വലതു കവിൾ െപാത്തിപ്പിടിച്ചു്
അവൻ ചാടിെയണീറ്റു. ഞരമ്പുകളിലൂെട േവദന
കയറിയിറങ്ങുന്നു. ഒരു ഭാഗം മുഴുവനായും െപാള്ളി
വീണതു േപാെല നീറുന്നു.

ആഷിക്ക് എഴുേന്നറ്റു് കണ്ണാടിക്കു മുന്നിേലക്കു നീ�
ങ്ങി. വായ വട്ടാകൃതിയിൽ തുറന്നു് കണ്ണാടിയിേല�
ക്കു േനാക്കി. വായ മൂലകളിൽ നിന്നു് ഉമിനീരു ചു�
ണ്ടിനു പുറേത്തക്കു് ചുരത്തെപ്പട്ടു. െവളുത്ത കീഴ്വ�
രിപ്പല്ലുകൾക്കിടയിൽ രണ്ടു കുഴികൾ ദൃശ്യമായിരു�
ന്നു. േചാര നിന്ന െനാണ്ണിറച്ചിയിേലക്കു് േനാക്കി
ആഷിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു. അവിെട രണ്ടു് െകട്ടപ്പല്ലുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

േനരെമത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ആഷിക്കിനു് ഉറങ്ങാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. െനാണ്ണിൽ പുഴുവിരിയുന്ന േപാെല—
കൂർത്ത മുനയുള്ള കാരമുള്ളു െകാണ്ടു് ആേരാ അവി�
ടങ്ങളിെല പച്ചിറച്ചിയിേലക്കു് ആഞ്ഞാഞ്ഞു് കുത്തു�
ന്നതു േപാെല. നാവിെന്റ അറ്റംെകാണ്ടു് െതാടു�
േമ്പാൾ െകട്ടപ്പല്ലിെന്റ അഴുകിയ േപാടുകൾ അവി�
െടത്തെന്ന ഉള്ളതുേപാെല. ഓേരാ വട്ടം െതാടു�
േമ്പാഴും അഴുകിയ ഭക്ഷണത്തിെന്റ ഉമിനീരു കലർ�
ന്ന മണം വായ വഴി മൂക്കിേലെക്കത്തുന്നു.

െകട്ടപ്പല്ലുകൾ അവിെടത്തെന്നയുള്ളതായി അവനു
േതാന്നി.

കണ്ണാടിക്കുള്ളിൽ തെന്റ മുഖത്തു് വായയ്ക്കു പകരം
വലിെയാരു കിണർ കുഴിക്കെപ്പട്ടതായി അവൻ
കെണ്ടത്തി. കപ്പിയും കയറും െകാണ്ടു് ഒേരാന്തു്
അവെന്റ പൽപ്പടവുകളിലൂെട കയറി വന്നു. മൂേക്കാ�
ളം െവള്ളത്തിൽ കയറിട്ടു് ആഷിക്കിെന്റ െകട്ടപ്പല്ലു�
കൾ പറിെച്ചടുത്തു.

ഒരു കവിൾേച്ചാര തുപ്പിക്കളഞ്ഞിട്ടു് ആഷിക്ക് ഒന്നു�
കൂടി നാവുെകാണ്ടു് തപ്പിേനാക്കി.

ഇല്ല—േപായിട്ടില്ല.

െകട്ടപ്പല്ലുകൾ അവിെടത്തെന്നയുണ്ടു്. കണ്ണാടി പി�
െന്നയും രണ്ടു വലിയ കുഴികൾ തെന്ന കാട്ടിെക്കാ�
ടുത്തു.

അർജ്ജുെനയും കൂട്ടി െറയിൽേവ േക്രാസിെലത്തി�
യേപ്പാൾ പരിപ്പു ഛർദ്ദിച്ച മണവും െകാണ്ടു് ഒരു ചര�
ക്കു വണ്ടി വളെര പതിെയ നടന്നു േപായി. ആഷി�
ക്ക് േറാഡിലും പാളങ്ങളിലുെമല്ലാം തെന്റ െകട്ടപ്പ�
ല്ലിനു േവണ്ടി പരതി.

അടുത്ത സൂപ്പർഫാസ്റ്റിനു് ഇഴഞ്ഞു േപാകാൻ േഗ�
റ്റ് അടക്കുന്നതിനു േവണ്ടി കുടുസുമുറിയിൽ നിന്നും
നീലിമ കൂട്ടിേലക്കു കയറി. ഒെരാറ്റ ദിശയിേലക്കു്
വിരിച്ചിട്ട േറാഡിെന്റ നടുവിൽ ജല്ലിയിട്ടു നിറച്ച ഇരു�
മ്പുപാളങ്ങൾക്കപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മഞ്ഞയും കറു�
പ്പും നിറത്തിൽ രണ്ടു് െറയിൽേവ േഗറ്റുകൾ െപാങ്ങി
നിൽക്കുന്നു. ആരുെടെയാെക്കേയാ വഴികൾ തട�
സെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് അവ നിരന്തരം മറ്റാർെക്കാ�
െക്കേയാ േവണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുന്നു. ഒേന്നാടി�
േപ്പാകാനുള്ള സമയവും കയ്യിൽ പിടിച്ചു െകാണ്ടു്
ഒരഞ്ചേലാട്ടക്കാരെന േപാെല ഓേരാ തീവണ്ടിയും
കടന്നു േപാകുന്നു. േഗറ്റിനിരുവശത്തും ആ േനരങ്ങ�
ളിൽ നീലിമ വലിയ വലിയ ധാരാളം തീവണ്ടികൾ
കാണുന്നു.

ഒരാവർത്തി ഓടിേപ്പായ തീവണ്ടിച്ചക്രങ്ങളുെട കമ്പ�
നം പാളങ്ങളിൽ അവസാനിക്കും മുൻപു് ഇരുമ്പു
താേക്കാലുമായി നീലിമ തീവണ്ടി സമയങ്ങൾ മാ�
ത്രം അലാറമടിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറ�
ങ്ങും. വലിയ താഴിേലക്കു് ചൂഴ്ത്തിയിട്ടു് തിരിക്കും. വലതു
കയ്യിേലക്കു് തെന്റ എല്ലാ ശക്തിയുെമടുത്തു് വളെര
േവഗം കറക്കി േഗറ്റു തുറക്കുന്നു. ഇരുവശെത്തയും
തീവണ്ടികൾ പല േബാഗികളായി ചിതറിെത്തറി�
ച്ചു്—ക്രമങ്ങൾ െതറ്റിച്ചു് ഒച്ചയുണ്ടാക്കി ഓടിേപ്പാകു�
ന്നു. പിെന്നയും വന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടികൾ
കാണാൻ നിൽക്കാെത അടുത്ത അലാറസമയത്തി�
േലക്കു് അവൾ ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നു.

ഏെറ േനരം തിരഞ്ഞിട്ടും ആഷിക്കിനു് തെന്റ പല്ലു�
കൾ കെണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പതിെയപ്പതിെയ
േവദന േമൽവരിയിേലക്കു കൂടി േകറിത്തുടങ്ങി. കറ�
യും േപാടും അണപ്പല്ലുകളിേലക്കു കുഴിെയടുക്കാൻ
തുടങ്ങി. അവൻ പല്ലുകൾ കടിച്ചു പിടിച്ചു. േചാരയു�
െട രസം നാവിെന്റ തുമ്പേത്തക്കു് അരിച്ചു വന്നു.
ഇല്ലാത്ത പല്ലിൽ നിന്നും അഴുകിയ േചാരയുെട നാ�
റ്റം മൂക്കിേലക്കരിച്ചു കയറി.

നീലിമയുെട മുറിയിൽ അടുത്ത അലാറം മുഴങ്ങി.
അടയുന്ന േഗറ്റുകൾക്കിടയിലൂെട അതിസാഹസിക�
മായി െവട്ടിച്ചു കടന്നു േപായ ഒരു മഞ്ഞ ൈബക്കു�
കാരൻ അവെള േനാക്കി ഓരിയിട്ടു. അടഞ്ഞ േഗ�
റ്റുകൾക്കപ്പുറവും ഇപ്പുറവും സമയം േനാക്കികളുെട
നീണ്ട നിരയിലൂെട അവളുെട കുടുസു മുറിയിേലക്കു്
േനാട്ടങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി.

മണവും നിറവും രുചിയുമില്ലാത്ത കാതടപ്പിക്കുന്ന
ഒച്ച മാത്രം െഞാണ്ടി െഞാണ്ടി കടന്നു േപായി.
നീല നിറമുള്ള ഷർട്ടിനും പാന്റിനുമുളളിൽ പുഴുങ്ങി
വീർത്തു് അവൾ ഇരുമ്പു താേക്കാലുമായി പുറത്തി�
റങ്ങി.

താേക്കാൽ പിടിച്ച ൈകകളിേലക്കു്—പടികൾ കയ�
റുേമ്പാൾ തുടകളിേലക്കു്—താേക്കാൽ തിരിക്കുേമ്പാൾ
അനങ്ങുന്ന ഇറച്ചികളിേലക്കു്—ചക്രം കറക്കുേമ്പാൾ
ഇളകുന്ന മുലകളിേലക്കു് മഞ്ഞയും കറുപ്പും വരകളു�
ള്ള േഗറ്റു് തുറക്കെപ്പടുേമ്പാൾ മുഖാമുഖം ചീറിപ്പായു�
ന്ന ഓേരാ വരി പല്ലുകളും തുളച്ചു കയറുന്നു.

ഉമിനീരു നക്കിയ നാവുകെള െപാതിഞ്ഞു െകാണ്ടു്
ആ നിരപ്പല്ലുകൾ പാളം മുറിച്ചു േപാകുേമ്പാൾ അടു�
ത്ത അലാറത്തിനായി നീലിമ കുടുസു മുറിക്കകേത്ത�
യ്ക്കു് തിരിച്ചു കയറുന്നു.

അതിനകത്തു് അവൾക്കു് തുപ്പലു മണക്കുന്നു. ഉളുമ്പു
നാറുന്നു. അഴുകിയ േചാറിെന്റയും മീൻമുള്ളിെന്റയും
കള്ളിെന്റയും നാറ്റമടിക്കുന്നു. ആ മുറി നിറച്ചു് ആഴ�
ത്തിൽ പതിയുന്ന പല്ലടയാളങ്ങൾക്കു മീെത അടു�
ത്ത വണ്ടിക്കുള്ള അലാറമടിക്കുന്നു.

ആഷിക്കിെന്റ െനാണ്ണുകൾ വീർത്തു് പല്ലുകൾ െച�
റുതായി. കൂനിക്കൂനി അവ െനാണ്ണുകൾക്കകേത്ത�
ക്കു കയറിേപ്പായി. ഉമിനീരു വറ്റിയ നാവു് കടലാസു
കഷ്ണം േപാെല ചത്തു കിടന്നു. പിൻകഴുത്തിൽ നി�
ന്നും ഒേരാന്തു് െതാണ്ടക്കുഴിയിേലക്കു് കപ്പി വലിക്കുന്നു.

െനാണ്ണുകൾ വിഴുങ്ങിയ പല്ലുകളിേലക്കു് പച്ച കത്തി�
ച്ചു് ആ ഓന്തു് ഓടിേപ്പാകുന്നു.

നീലിമ ആഷിക്കിെന്റ െകട്ട പല്ലുകൾ മീൻമുളളിൽ
െകാരുത്തു െകാണ്ടു് അടുത്ത വണ്ടിക്കായുള്ള അറി�
യിപ്പിനായി ഉറങ്ങാതിരുന്നു.

□



വിദ്യ വിജയൻ
കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വ�
കലാശാലയിെല മലയാള വിഭാഗം ഗേവ�
ഷക. കാസർേഗാഡു് ജില്ലയിെല തൃക്കരി�
പ്പൂർ ആണു് സ്വേദശം. മാതൃഭൂമി വിഷുപ്പ�
തിപ്പു് സാഹിത്യ മത്സരം െചറുകഥാ വിഭാ�

ഗത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം േനടി. 2019-ൽ “േപൻചൂരു്”
എന്ന കഥയിലൂെട സംഘശബ്ദം െചറുകഥാ പുരസ്കാര�
ത്തിനു് അർഹയായി. “ചിമ്മിണിക്കടലിെന്റ പ്രസവം”
ആദ്യ െചറുകഥാ സമാഹാരം. 21 െചറുകഥകളുള്ള പുസ്ത�
കം ഭാഷാ ബുക്സ് ആണു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

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

