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കുറുങ്കഥ: ഒന്നു്

ഒരിക്കൽ

ഒേര ഒരിക്കൽ അവളുെട െമാൈബലിേലക്കു് ഒരു െചറു
പ്രാണി കൂടു കയറും േപാെല ഒരു ബ്ലാങ്ക് െമേസജ് വന്നു
െപട്ടു. ആരുേടതാെണന്നു് അവൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു.
മറുപടി അയച്ചില്ല.

ആ െമേസജിെന അവഗണിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും രാ�
ത്രി എട്ടു മണിക്കു് അവളുെട െമാൈബലിേലക്കു് ബ്ലാങ്ക്
െമേസജുകൾ വന്നു െകാണ്ടിരുന്നു. ഒട്ടും പരിഗണിേച്ച
ഇല്ല.

കാലം കഴിയേവ അവളും ദാമ്പത്യത്തിെന്റ െപട്ടിയിലാ�
യി. ഇരുട്ടും കയ്പും നിറെഞ്ഞാരു നാൾ അവളാ പഴയ
െമേസജുകെള കുറിേച്ചാർത്തു. മുകളിേലക്കു് േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ േമഘങ്ങളിൽ ചിറകു െകാണ്ടു് മുടന്തുന്ന പക്ഷിക�
െള കണ്ടു.

ആ നമ്പർ എന്തു െകാേണ്ടാ അവൾ ഓർത്തു െവച്ചിരു�
ന്നു. ഏെറ ഹൃദയ-ബാധ്യതേയാെട അതിേലക്കു് വിളിച്ചു:
‘ആ മനുഷ്യൻ നിലവിലില്ല…’ എേന്നാ മേറ്റാ അവ്യക്ത�
മായി വളെര ദൂെര നിന്നു് േകട്ടു.



കുറുങ്കഥ: രണ്ടു്

േതാക്കുപുരാണം

അമ്മാവനു് ഒരു േതാക്കുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മരണ േശഷം അമ്മായി അതു് സ്വന്തമാക്കി. അവെര
എല്ലാരും േപടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു് അതിനു േശഷമാ�
യിരുന്നേല്ലാ! അടുക്കളയുെട ചുമരിൽ ഇരട്ടക്കണ്ണുകൾ
േപാെല അതു തൂങ്ങിക്കിടന്നു.

പതുെക്ക അമ്മായിേയാടു് അടുക്കള കാര്യം േപാലും േചാ�
ദിക്കാൻ ഏവരും ഭയെപ്പട്ടു തുടങ്ങി. രാത്രിയിൽ അടു�
ക്കളയും മച്ചിൻ പുറവും അസാധാരണമായ ചില വാക്കു�
കൾ സംസാരിക്കുന്നുേണ്ടാ? തുറന്നു േചാദിക്കാൻ വീട്ടി�
െല ഏവർക്കും മടി.

കാലം പുതിയ മരങ്ങെള െതാടിയിൽ നട്ടു. അടുക്കള കി�
ച്ചണായി.

ആത്മഹത്യ െചയ്ത അമ്മായിയുെട പടം ആലയിൽ
തള്ളിയ പഴയ ൈചനാെപ്പട്ടിയിൽ നിന്നു ഈയിെട കി�
ട്ടി. അമ്മായി അവസാനം പറഞ്ഞെതന്തായിരുന്നു? ആ
പഴയ എട്ടു വയസുകാരേനാടു് പീത നിറമുള്ള ഒരു ഓർ�
മ്മയിേലക്കു് പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നു് ഞാൻ േചാദിച്ചു.

‘േഠാ!…’

—മനസ്സു പതിെയ ആ പഴയ ഒച്ച പുറത്തു വിട്ടു.



കുറുങ്കഥ: മൂന്നു്

ല

‘ല’ എന്നു വിളിച്ചാൽ വിളിേകൾക്കുന്ന ഒരു മരമുണ്ടായി�
രുന്നു, െതാടിയിൽ.

ല ല ല, ല ല ല… എന്നു ചില രാത്രികളിൽ ഞാൻ മൂളു�
േമ്പാൾ ആ മരവും ഒപ്പം താളത്തിൽ പാടുമായിരുന്നു.

വിവാഹത്തിനു േശഷം ആ മരേമ മറന്നു േപായ്. ഇേപ്പാൾ
േനാക്കുേമ്പാൾ െതാടിയിൽ നിറെയ:

ല ല ല, ല ല ല…



കുറുങ്കഥ: നാലു്

കള്ളന്മാർ

രണ്ടു് കള്ളന്മാരായിരുന്നു അവർ. ഒരാൾ പുരുഷനും മേറ്റ�
യാൾ സ്ത്രീയും. ഒരു േമാഷണത്തിനിടയ്ക്കു് രാത്രിയിൽ പരി�
ചയെപ്പട്ടതാണു്.

േമാഷ്ടാവായ ഒരു വനിതെയ ആദ്യമായി കാണുകയാ�
യിരുന്നു അയാൾ. കൂട്ടു പ്രയത്നമായി കുെറ നാൾ േമാ�
ഷണം തുടർന്നേപ്പാൾ അവർ താമസവും ഒേര ഇടത്താ�
ക്കി. േജാലി െചയ്യാൻ എളുപ്പമാകുമേല്ലാ.

ഒരു നാൾ െവളുപ്പാൻ കാലത്തു് വന്നു കിടന്നു് ഉച്ച െവയി�
ലിൽ കണ്ണു തുറന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ പുരുഷനായ കള്ള�
നു് എേന്താ ഒരു മാറ്റം അനുഭവെപ്പട്ടു.

കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കി. ശരിയാണു്! പഴയ െമലിഞ്ഞുണ�
ങ്ങിയ കള്ളനല്ല അവിെട. പകരം, ഒത്ത, സുന്ദരനായ
ഒരു പുരുഷൻ!

നിലത്തു് പായയും വിരിച്ചു് കിടന്നുറങ്ങുന്നവൾ സുന്ദരി�
യായ ഒരു യുവതിയും.

ആേലാചിച്ചേപ്പാൾ നാളുകളായുള്ള ആ ഓട്ടങ്ങൾക്കിട�
യിൽ തെന്റ പ്രണയം എേപ്പാേഴാ േമാഷണം േപായിരു�
െന്നന്നു് യുവാവിനു് മനസ്സിലായി.

ആരുമറിയാെതേപായ ആ പകൽെക്കാള്ള നടന്നതു്
അങ്ങെനയാണു്!



കുറുങ്കഥ: അഞ്ചു്

െമാൈബൽ—ബുദ്ധൻ

‘സംസാരിച്ചു് നിനക്കു മടുക്കുന്നിേല്ല’—പകൽ മുഴുവൻ
േകാളുകളിൽ നീന്തി നടന്ന എേന്നാടു് ഒടുവിൽ െമാ�
ൈബൽ േഫാൺ തെന്ന േചാദിച്ചു.

‘ആഗ്രഹമുണ്ടു്. പേക്ഷ, നിർത്താനാകുന്നില്ല ഇതു്…’—
നിസ്സഹായതേയാെട ഞാൻ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ വീണ്ടും േകാളുകളിൽ മുഴുകി. ഏേതാ സംഭാഷണ�
ത്തിൽ മുങ്ങി, തളർന്നവശനായാണു് െവളുപ്പിെനപ്പേഴാ
ഉറക്കത്തിേലക്കു് ഉടൽെതറ്റി വീണതു്.

രാവിെല എണീറ്റേപ്പാൾ െമാൈബൽ േഫാൺ ഗാഢ�
മായ ഉറക്കത്തിൽ. ഫുൾ ചാർജു െചയ്തു് െഞക്കിയിട്ടും
തടവിയിട്ടും അതു് ഉണരുേന്നയില്ല.

നിസ്സഹായതേയാെട ഞാൻ ആ െമാൈബൽ േഫാണി�
േലക്കു് േനാക്കി. വീണ്ടും വീണ്ടും തടവി േനാക്കി.

ഒരു ബുദ്ധ ശിരസ്സു െതളിഞ്ഞു വന്നു!.

□



വിഎച്ച് നിഷാദ്
കണ്ണൂർ ജില്ലയിെല തളിപ്പറമ്പു് സ്വേദശി. െചറു�
കഥാകൃത്തു്, േനാവലിസ്റ്റ്, പത്രപ്രവർത്തകൻ,
അധ്യാപകൻ. പരിയാരം ഗവ ൈഹസ് കൂൾ,
തളിപ്പറമ്പു് സർസയ്യദ് േകാേളജ്, മാനന്തവാ�
ടി േമരീ മാതാ േകാേളജ്, മഹാത്മാഗാന്ധി

സർവകലാശാല േജണലിസം വിഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിൽ �
വിദ്യാഭ്യാസം.

മലയാളത്തിൽ റാഡിക്കൽ േജണലിസത്തിനു് തുടക്കമിട്ടു് ദില്ലി�
യിൽ നിന്നു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഫ്രീ പ്രസ് മാഗസിെന്റ സ്ഥാ�
പകരിെലാരാളും അതിെന്റ ലിറ്റററി എഡിറ്ററുമായിരുന്നു.

ഇന്ത്യാ ടുേഡ, ന്യൂസ് ടുേഡ, കേവർട് മാഗസിൻ, ൈടംസ് ഓഫ്
ഇന്ത്യ, ഡൂൾ ന്യൂസ് േഡാട് േകാം എന്നീ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങ�
ളിൽ േജണലിസ്റ്റായി ഒരു പതിറ്റാണ്ടുകാലേത്താളം േജാലി
െചയ്തു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല േജണലിസം വിഭാഗത്തിെന്റ
േകാഴ്സ് ഡയറക്ടർ, േജണലിസം േബാർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്
െചയർമാൻ, ‘ഇന്ത്യൻ ഇങ്ക് ’എന്ന ഇംഗ്ലിഷ് ലിറ്റിൽ മാഗസി�
െന്റ പത്രാധിപ സമിതി അംഗം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു.
ഇേപ്പാൾ തളിപ്പറമ്പു് സർസയ്യദ് േകാേളജിൽ േജണലിസം
അധ്യാപകൻ.

മാതൃഭൂമി വിഷുപ്പതിപ്പു് കഥാ സമ്മാനം, മുട്ടത്തുവർക്കി കലാ�
ലയ കഥാ അവാർഡ്, എം പി നാരായണപ്പിള്ള െചറുകഥാ
പുരസ് കാരം, നാവു് കഥാ പുരസ് കാരം, ബാലകൃഷ്ണൻ മാങ്ങാ�
ടു് െചറുകഥാ അവാർഡ്, അങ്കണം—ഇ പി സുഷമ എൻേഡാ�
വ്െമന്റ ് തുടങ്ങിയ അംഗീകാരങ്ങൾ.

തിരക്കഥ രചിച്ച ‘അവൾ’ എന്ന േഷാർട് ഫിലിം 2010-ൽ
ഇന്ത്യൻ പേനാരമാ വിഭാഗത്തിേലക്കു് െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു.

പുസ്തകങ്ങൾ:
വാൻേഗാഗിെന്റ െചവി, മിസ്ഡ് േകാൾ, േഷാക്ക്, ജീവിേതാൽ�
സവം, മരമാണു് മറുപടി, അേയ്യാ!, േചാക്കുകളുെട കരച്ചിൽ,
ആതിരാ-ൈസക്കിൾ, മിസിസ്. െഷർലക് േഹാംസ് (കഥ�
കൾ), േപരയ്ക്ക, മൂന്നു്, അനിതാ-വയലറ്റ്, ഏകാന്തതെയക്കുറിച്ചു്
ഒരു േനാവൽ കൂടി (േനാവൽ), അബ്ദുവിെന്റ േപനകൾ (ബാല�
സാഹിത്യം).

പ്രിന്റ് മീഡിയ േജണലിസം, െടലിവിഷൻ േജണലിസം, ഫി�
ലിം സ്റ്റഡീസ്: ആൻ അക്കാദമിക് ഇൻെട്രാഡക്ഷൻ എന്നീ
അക്കാദമിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചു.

അച്ചടിയിൽ:

• മലാലാ-ടാക്കീസ് (കഥകൾ)

• ടുട്ടു ദ േജണലിസ്റ്റ്, ഭൂമിയുെട അലമാര (ബാലസാഹിത്യം)
• എസ് എം എസ് ബിരിയാണി (കവിതകൾ)

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: ജി.രജീഷ്



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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